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  .احلمد هللا وصلى اهللا على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله
  ...وبعد        

تعاىل، وجتدد  اهللارمحه فأرجو أن أكون خبدمة هذه الرسالة قد بعثتها حية من جديد، جتدد عهدا بصاحبها 
عهد طالب العلم ذه الرسالة املرجع، اليت عنها أخذ الباحثون، ومنها استفاد الكاتبون يف باب املصلحة يف 
العصر احلديث، وال غرو فقد كتبت هذه الرسالة بقلم علمي رصني، كشف عن نبوغ مبكر لصاحبها، إذ هي 

ن كبري عمل، وكيف يكون وهي العمل العلمي الكبري، إال باكورة إنتاجه العلمي الفياض، ومل يكن لنا فيها م
أن يد التخلية والتحلية قد عملت على تصحيح خطأ مطبعي، والتدقيق يف ختريج وحتقيق حديث نبوي، وضبط 
مفردة لغوية، وإضافة لتعليقة خبط شيخنا الكرمي على نسخته اخلاصة، أو لشيء رأيت له فائدة، وأشرت يف 

  .يايته أنه من قلم
وفاء حبقه، وعرفانا لفضله، واهللا تعاىل يتوىل  رمحه اهللافكان لزاما علينا أن نترجم لشيخنا العالمة .. وأخريا

  .جمازاتنا مجيعا بأحسن ما عملنا، إنه جواد كرمي، بر رحيم، واحلمد هللا رب العاملني
  

  وكتبـه
  حممد يسـري. د

  .هـ1424عام  -غرة مجادى الثانية 
  القاهرة
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  ;�"�ــ� ا��:�ــ9
م يف إحدى قرى حمافظة كفر الشيخ بريف 1917مصطفى زيد، ولد سنة / هو فضيلة األستاذ الدكتور

  .مصر، وسلك سبيل طلب العلم مبراحله املختلفة بتفوق واجتهاد إىل أن بلغ أعلى الدرجات العلمية
م إىل عام 1960خالل الفترة من عام  كان رئيسا لقسم الشريعة اإلسالمية بكلية دار العلوم جبامعة القاهرة

مصر، ودمشق، وبريوت، واخلرطوم، وأخريا يف : م، كما عمل أستاذًا جلميع علوم الشريعة يف جامعات1976
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، حيث عمل أستاذًا ورئيسا لقسم الدراسات العليا ا خالل الفترة من 

  .هـ1398هـ إىل 1395
الشيخ حممد أبو زهرة، والشيخ علي حسب اهللا، والشيخ : د كثري من كبار أهل العلم ومنهمدرس على ي

  .حممد الزفزاف، والشيخ عبد العظيم معاين
يف " الدكتوراه"على عدد كبري من الرسائل العلمية اليت حصل ا أصحاا على درجة  رمحه اهللاوقد أشرف 

سائل اليت أشرف عليها ما يربو على ست وثالثني رسالة علمية، كتبها علوم الشريعة املختلفة، حىت بلغ جمموع الر
  :طالب أصبحوا من كبار أساتذة الشريعة يف جامعات العامل اإلسالمي فيما بعد ومنهم

حممد البلتاجي، وعبد ايد حممود، وعلي السالوس، وعبد العظيم الديب، : أصحاب الفضيلة األساتذة
  .زوروفاروق النبهان، وعدنان زر

وكان له العديد من املؤلفات العلمية اليت أضافت جديدا للمكتبة اإلسالمية يف عدد من فروع العلم 
  :الشرعي

النسخ يف "وهي رسالة قدمها لنيل درجة املاجستري، و" املصلحة يف التشريع اإلسالمي: "ففي أصول الفقه له
  .وهي رسالة قدمها لنيل درجة الدكتوراه" القرآن الكرمي

  ".دراسات يف التفسري"، و"تفسري سورة األحزاب"، و"تفسري سورة األنفال: "وله يف التفسري
  ".من هدي السنة"، و"دراسات يف السنة: "وأما يف السنة فله

  ".الوصية والوقف"، و"الشفعة: "كما أن له مؤلفات يف الفقه مثل
  ".ج اإلسالم يف تربية األوالدمنه"، و"فلسفة العبادات يف اإلسالم: "ويف الفكر اإلسالمي له

وقد متيزت مؤلفاته جبودة العرض، ومجال التعبري، وجزالة األسلوب وسالسته، وحسن الصياغة، ووضوح 
األفكار، كما متيزت أيضا بالعدالة واإلنصاف يف عرض اآلراء واألفكار وإن كانت معارضة أو خمالفة ملا ترجح 

ا إذا اقتضى األمر، وكان رمحه اهللا جيمع عنده، وكانت له قدرة على اجلمع بني األقوال وتوفيقها، والترجيح بينه
علما وعمالً،  �، واحلرص على سنة املصطفى �اهللا إىل طول الباع يف علوم الشريعة شدة العناية بكتاب 

  .تعاىل، حىت إنه قلَّ أن يذكره إال ويبكي رمحه اهللاوكان مالكيا يعرف حببه وإجالله لإلمام مالك وهديا ومستا، 
هـ افتتح تالوة القرآن من حفظه ليلة وفاته وهو مضطجع على 1398يايل شهر شوال سنة ويف ليلة من ل

جنبه األمين، واستمر يف القراءة فما برق الفجر إال وقد فاضت روحه إىل بارئها، ومن عجب أن كان مرقده 
  .تعاىل رمحه اهللارمحه اهللا تعاىل يف بقيع الغرقد إىل جوار قرب اإلمام مالك 
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3 ا���Tذ ا�,�R ا���Q ���% أ�  زه�ة +�  ر�U? ا<
  

  أ���ذ ا������ ا������ ووآ�R آ�� ا��+ ق �,���� ا�+�ه�ة

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من  -1
سلم على حممد الرسول األمني، املبعوث رمحة ونصلي ون. يهد اهللا فهو املهتدي، ومن يضلل فما له من هاد

  .للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني
املصلحة يف التشريع اإلسالمي "فقد قدم الشاب اد العامل الباحث مصطفى زيد رسالة يف  -أما بعد 

  .؛ لينال ا شهادة املاجستري"وجنم الدين الطويف
علوم ألشترك يف دراستها ومناقشتها، فلبيت الدعوة شاكرا؛ وقد دعاين إخواين األساتذة يف كلية دار ال

ألسهم بعمل ضئيل يف ذلك الصرح الذي يشيده إخواين أساتذة الشريعة بدار العلوم؛ ليعيدوا ذلك املعهد الذي 
  .إىل سابق عهده، وتليد جمده -خدم اللغة العربية والفقه اإلسالمي؛ بل الدراسات اإلسالمية يف شىت فروعها 

أحسست بأين أقرأ لكاتب قد استوىل على  -وإين ألشهد أين عندما بدأت أقرأ الرسالة بشعبتيها  -2
يوغل أحيانا يف سريه، ويرفق أحيانا، وهو يف إيغاله ورفقه عليم ... موضوعه، ورسم طريقه، وحد حدوده

بأعالم الطريق وصواه، قد يتعثر عندما يوغل، ولكنه ال يلبث إال قليالً، حىت يقيله اهللا من عثرته، فيسترد قواه؛ 
  .اجلَدد إىل أقصى مداه، وليصل منه إىل منتهاهليسري يف الطريق 

حنصي  -وحنن يف دراستنا لرسائل هؤالء الشباب الذي خيطّون حتت إشرافنا طريقهم يف البحث والدرس 
العثرات ونتقصاها، ولكنا عند التقدير ننظر إىل الطريق الذي قطعوه، والغاية العلمية اليت تغيوها، واملدى الذي 

الشاب على أنه يس ونقايس، ونزن ونوازن، مث نشهد باحلق وننطق به، ونسجله يف تاريخ وصلوه، وهنا نق
والتالية نتيجتها، ومن بعد تتواىل املقدمات  إحدى مراحل سبقه؛ ليبتدئ مرحلة جديدة تكون هذه مقدمتها،

  .والنتائج بإذن اهللا تعاىل ومشيئته، وبذلك يتحيز لفراغ يف لغة القرآن فيملؤه
فإن من احلق علي يف هذا املقام _ كنا حنن احملكمني يف هذه الرسالة قد أعلنا شهادتنا وسجلناها  وإذا -3

  ...أن أعلن بعض ما شعرت به وأنا أقرأ هذه الرسالة القيمة
شيوخي الذين تلقيت العلم عليهم، أو تنسمت نسيم العلم يف جوهم،  - وأنا أقرؤها- لقد تسابق إىل خاطري 

تذكرت أشياخي الذين تربوا يف دار العلوم، وتذكرت الرعيل األول .. اويق املعرفة من فيضهموتغذت روحي بأف
  ...ممن خترجوا يف ذلك املعهد اجلليل

تذكرت فيه ذلك العقل احلر .. العبقري الذي مل يفْرِ فريه يف التربية أحد )1(تذكرت أستاذ األساتذة عاطفًا

                                      
م، وكان أول فرقته طوال سين دراستها، مع حداثة سنه 1894خترج يف دار العلوم عام . هو املرحوم حممد عاطف بركات باشا )1(

وكان مع هذه السن عميد إخوانه، ال يف العلم فقط، بل يف كل ما يتصل . بالنسبة إلخوانه؛ فقد خترج فيها وهو مل يتجاوز احلادية والعشرين
وكثريا ما كان يزور . وقد رمق نبوغه املغفور له علي مبارك باشا، فكان حريصا على إدنائه منه. طلبة ذا املعهد العظيمبشئوم مما خيصهم ك

 املدرسة فيسأل عنه؛ ألن أقصى ما كان يتمناه أن يكون ناظر دار العلوم اليت أنشأها من بني طلبتها؛ ليتوىل محايتها، فوقعت فراسته على
  .قدر هذه الفراسة، فكان ما توقعه منه، ولكن يف مدرسة القضاء الشرعي اليت خترجت على أبناء دار العلوموقد صدق ال. عاطف



  

  


	 ا������   9 ��ا���
 ا����	

ة، والقلب الكبري، واهلمة العالية، واإلرادة احلازمة، واخللق القوي، املتطلع، والروح املشرق، والنفس الفياض
  .واملنـزع العلمي

  .يف مسته وتقاه، وشخصيته القوية، ونفاذ عقله، وقوة ذكائه )1(وتذكرت األستاذ عبد احلكيم بن حممد
الذي كان ينساب العلم على لسانه يف صوت كأنه املوسيقى، وعلى قلم  )2(وتذكرت األستاذ اخلضري

لوسبق يف عصره، .. يضيء النور للحقائق، كأنه املصباح اتذكرت فيه الفقيه، وتذكرت فيه املؤرخ الذي مل ي
مع دقة ومل يلحقه أحد من بعده، وتذكرت فيه األديب الواسع األفق، الذي التقى يف كتابته إشراق الديباجة 

  .الفقيه، وإحاطة املؤرخ، فكان يف عصره نسيجا وحده
، وإعجابه باألدب العريب، وحسن اختياره، ولطف حسه، ودقة ذوقه، وأسلوبه )3(وتذكرت األستاذ املهدي

                                                                                                                                   
وقد وكل إليه إصالح التعليم األويل يف أرسل فور خترجه إىل إجنلترا، فكان أول مبعوث لدار العلوم يعود وهو حيمل شهادة علمية من أوربا، 

؛ فقد كان يشتد يف معارضة "مستر دنلوب"مما أراده به ديكتاتور املعارف حينذاك =  =، ومحى التعليم األويل م، فقام مبهمته خري قيام1903عام 
  ...إىل التراجع أمامه" دنلوب"وهو حيمل استقالته بني يديه، فيضطر " دنلوب"

كان موقفه يف التفتيش على  -خ محزة فتح اهللا وكان هو املفتش الثاين، واملفتش األول هو املرحوم الشي -وعندما نقل مفتشا للغة العربية 
، واستمر "دنلوب"مدرسي اللغة العربية كموقفه يف إصالح التعليم األويل، فوقف حاميا للغة العربية ضد االستعمار اإلجنليزي الذي كان ميثله 

ه القويتني، وحناه جانبا، وكان قد أنشأ مدرسة يناضل، حىت توىل وزارة املعارف سعد زغلول باشا، فتوىل سعد القبض على ناصية دنلوب بيدي
؛ إذ القضاء الشرعي؛ لينشر تعاليم أستاذه الشيخ حممد عبده، فلم جيد من حيمي هذه التعاليم كعاطف، فاختاره ناظرا هلا، فكان القوي األمني

الكرامة، واالستقالل يف الفكر والرأي، أحسن اختيار مدرسيها، وساس طلبتها سياسة حكيمة، ينفث فيهم من روحه االعتزاز بالنفس و
واختص رمحه اهللا بدرس علم األخالق، . والتخلق باألخالق الكرمية، وحب االطالع، والرغبة الصادقة يف حتصيل العلوم على اختالف أنواعها

  .فابتدع يف املادة واألسلوب
القضاء الشرعي، ونال وسام اجلهاد؛ إذ نفي إىل سيشل مع  ثار مع الثائرين، وضحى مبنصبه يف مدرسة - وملا ثارت مصر ثورا الكربى 

فلما فك عقال سعد فك معه عقاله، وملا توىل سعد وزارة الشعب كان مما اجته إليه يف اإلصالح أن يسند إىل .. سعد وأصحابه األكرمني
توفاه اهللا بعد ستة أشهر يف جهاد، كما يتوىف الشهداء، ثانية، مث مل يلبث أن عاطف وكالة وزارة املعارف، وهناك ترك السياسة؛ ليعود للعلم مرة 

  ].278 -  276وانظر تقومي دار العلوم ص [م 1924يناير سنة  30وكان ذلك يف 
م، وكان أول فرقته، ومن زمالئه فيها األستاذان اجلليالن الشيخ حممد سالمة، والشيخ حممد 1891خترج رمحه اهللا يف دار العلوم عام  )1(

م، وألقى دروس الشريعة 1907م يدرس باملدارس الثانوية، مث انتقل إىل مدرسة احلقوق حوايل سنة 1906ين، وقد استمر إىل سنة زيد اإلبيا
م انتقل 1908اإلسالمية فيها، وممن درسوا عليه األستاذ الدكتور حممد كامل مرسي مدير جامعة القاهرة، وإنه ليذكره بأطيب الثناء، ويف عام 

فإن عاطفًا كان  -ومع أنه كان على خالف دائم مع األستاذ عاطف بركات باشا … ضاء الشرعي، فكان من بناا األولنيإىل مدرسة الق
وقد كان ذا شخصية بارزة قوية مؤثرة، أويت قدرة على اجلدل واإلقناع . يقدره كل التقدير، وكان هو من جانبه يقدر ذكاء عاطف وعبقريته

ان جييد العلوم العربية إجادته للفقه اإلسالمي، حىت إن عاطفًا كان حريصا على أن يعطيه مع دروس الفقه دروسا قلَّ أن توجد يف كثريين، وك
  .م1923يف آخر سنة  �يف اللغة العربية، وقد تويف 

الذي كان جيله وقد لقب باخلضري نسبة إىل شيخ أبيه الروحي . هو املرحوم الشيخ حممد اخلضري بك، ابن الشيخ عفيفي الباجوري )2(
م، مث أمضى يف التدريس ثالثًا وعشرين سنة من بينها ثالث سنوات يف 1895م، وخترج فيها عام 1891التحق بدار العلوم عام . ويقدسه

يف  وثالث عشرة سنة مبدرسة القضاء الشرعي، ويف هذه املدرسة جتلت عبقريته العلمية] كلية اخلرطوم اجلامعية اآلن[كلية غوردون بالسودان 
الدرس والكتابة واإللقاء؛ فقد كان حماضرا مثاليا يسترسل يف القول استرساالً، وقد أخذت املعلومات بعضها حبجز بعض، وتنساب نربات 

ه صوته يف النفوس انسياب التميز العذب، وكان اطالعه غزيرا ال مثيل له، وكان يدرس الفقه وأصوله وتارخيه، وهو أول من قسم تاريخ الفق
كان يلقي دروسا يف التاريخ اإلسالمي بكلية اآلداب، يف اجلامعة املصرية  -ذلك التقسيم العلمي، وجبوار دروسه يف مدرسة القضاء الشرعي 

د نقل ولق… ، واخللفاء الراشدين، والدولة األموية، والدولة العباسية، وما زالت كتاباته إىل اآلن مثاالً حيتذى�القدمية، فكتب يف تاريخ النيب 
ه إىل التفتيش بعد ذلك، فكان بني املفتشني نسيجا وحده؛ إذ مل يكن بالنسبة للمدرسني املترصد املترقب الذي يعد اهلفوات، بل كان املوج

لعلوم وانظر تقومي دار ا[م 1927املرشد الذي يفيض بعلمه على من مير به من املدرسني، وقد استمر كذلك إىل أن تويف رمحه اهللا يف مايو عام 
  ].266-264ص

م، واتصل باألستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده 1892هو املرحوم حممد املهدي بك، من قبيلة زوغو األلبانية، خترج يف دار العلوم عام  )3(
  .وأخلص له، فتأثر بأفكاره وتعاليمه
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املسلسل كالنمري العذب، وموازناته األدبية املصورة للخطباء، وهم يتدفقون على املنابر تدفق السيل يف منحدر 
  .والشعراء وهم يصفون خلجات النفوس، وحركات القلوب، يف موسيقى ز النفس، وتوقظ احلس.. الوادي

تذكرت فقهه الدقيق، وتفكريه العميق، .. )1(وتذكرت حبر العلم الذي ال تكدره الدالء، األستاذ أمحد إبراهيم
وأفقه الواسع، ودراساته الفقهية املقربة للبعيد، واملؤنسة للغريب، اليت تقتنص أوابد الفقه فتجعلها ذلالً، قريبة مألوفة، 

مذاهب الشيعة  أول من خرج بالفقه عنه نطاق الفقهاء األربعة، فدرس مع مذاهبهم �ولقد كان . بينة مكشوفة
مية، والزيدية، واإلباضية، والظاهرية، فكشف ذه الدراسة عن ينابيع الفقه يف خمتلف اجتاهاته ونواحيه، فجزاه اهللا اإلما

  .عن الفقه اإلسالمي خريا
تذكرته بسمته اجلليل الرائع، وتذكر صوته العميق يف .. )2(وتذكرت املفسر العميق األستاذ حسن منصور

وتذكرت خلقه .. ظه املنتقاة، وأسلوبه الكالمي، وتذكرت إلقاءه اهلادئ الرتيبدرسه، وعباراته األنيقة، وألفا
للسلف الصاحل يف دينه  صورة �وأدبه احملمدي الذي حياول به أن يكون القرآن له خلقًا، ولقد كان الديين، 
  .وتقواه

                                                                                                                                   
ون مدرسة خاصة؛ يأوي إليها؛ ليستمع إليه وقد عين منذ توىل التدريس ببث روح النقد بني تالميذه ومريديه، وكان له ما يشبه أن يك

لزعيم حمبو النقد الصحيح للقلم واللسان، فقد كان ينقد الكتابات املختلفة، وينقد اخلطابة، وذكر رمحه اهللا أنه كان ممن يرتاد مدرسته هذه ا
  =          .الشاب مصطفى كامل، وقد كان يومئذ يبدأ حياته اخلطابية والسياسية

م ملدرسة 1907م، مث اختاره عاطف بركات عام 1904فتشا للغة العربية يف وزارة املعارف، مث نقل إىل دار العلوم عام عمل رمحه اهللا م= 
حريصا على أال تتخرج فرقة من مدرسة القضاء الشرعي إال وقد مرت على الشيخ املهدي يف دروس األدب العريب  �القضاء، وكان عاطف 

ألساليب العربية والشعر العريب، وكان يبث ذلك بني تالميذه، كما كان يبث يف نفوسهم مجيعا روح احلرية والنقد؛ فقد كان له ذوق مجيل ل
  .واالستقالل، وكتاباته مترسلة من السهل املمتع، فيها مجال وحالوة وسهولة

دمية أيضا، وقد خترج على يديه فيها األستاذ ويف الفترة اليت أمضاها مدرسا مبدرسة القضاء الشرعي كان يتوىل التدريس باجلامعة املصرية الق
  .الدكتور طه حسني

تويف . وقد كان رمحه اهللا ورعا، كرميا، جوادا، حسن اهلندام، مهيب الطلعة، يؤثر سكىن الضواحي، ويلتزم العربية الفصحى يف كالمه كله
  ].273-272وانظر تقومي دار العلوم أيضا ص[م 1924يناير عام  16بالسكتة القلبية يف 

م، يف حي الباطنية جبوار األزهر، وتعلم مبدرسة العقادين وباألزهر الشريف، ويف دار العلوم 1874ولد رمحه اهللا يف يناير من سنة  )1(
م، وكان األول يف خترجه، ومن بني من كانوا معه يف هذه الفرقة املرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش، والشيخ عبد 1897حيث خترج فيها عام 

ار، والشيخ حسن منصور، وقد عني فور خترجه مساعد مدرس بدار العلوم، مث توىل التدريس ببعض املدارس، مث درس اللغة العربية الوهاب النج
م نقل مساعد مدرس للشريعة اإلسالمية مبدرس احلقوق اخلديوية، مث اختري ملدرسة القضاء الشرعي يف أول 1906باملدرسة السنية، ويف سنة 

م نقل إىل 1924سنة تفرغ فيها لدراسة الفقه اإلسالمي، ويف نوفمرب  17فكان من بناا األولني، وقد أمضى فيها  م1907إنشائها عام 
م، وانتخب وكيالً لكلية 1930مدرسة احلقوق مدرسا للشريعة اإلسالمية، مث رقي أستاذًا مساعدا، فأستاذًا لكرسي الشريعة اإلسالمية سنة 

  .م1945م، فقد بقي يدرس لطلبة الدكتوراه حىت لقي ربه سنة 1934أحيل إىل املعاش سنة  ومع أنه. م1933احلقوق سنة 
األحوال الشخصية اليت صدرت عنها =  =وقد كان رمحه اهللا عضوا يف جممع اللغة العربية، ويف جممع فؤاد األول للموسيقى العربية، ويف جلنة 

كما كان وكيالً عاما للشبان املسلمني، ومندوبا عن جامعة فؤاد األول يف مؤمتر الهاي للقانون املقارن … قوانني املواريث والوصية والوقف
 -  264ارجع إىل ص. [ياته، وأمساء مؤلفاتهم، واعتربته دائرة املعارف األمريكية للشخصيات العاملية رجالً عامليا، فنشرت تاريخ ح1932سنة 

  ]. م1935العدد األول من عام : يف تقومي دار العلوم، وإىل جملة القانون واالقتصاد 266
م، وتلقى مبادئ العلوم العربية والدينية يف مسجد إبراهيم باشا ا، مث انتقل إىل األزهر 1870ولد رمحه اهللا باألسكندرية سنة  )2(

وقد عني مدرسا مدة، مث كان رئيسا لقلم النسخ مبحكمة . م1897به مدة طويلة التحق بعدها بدار العلوم، وخترج فيها سنة  الشريف، ومكث
العليا، حىت  االستئناف، مث اختري مدرسا مبدرسة القضاء الشرعي عقب إنشائها ، مث وكيالً هلا، فناظرا لتجهيزية دار العلوم، فوكيالً لدار العلوم

له مذكرات قيمة غري مطبوعة يف التفسري واألدب، وكتاب الدين اإلسالمي للمدارس الثانوية باالشتراك مع . م1930إىل املعاش عام أحيل 
زميليه عبد الوهاب خري الدين ومصطفى عناين، وفسر جزء تبارك ولكنه مل يطبعه، وحرر قسم التفسري واحلديث يف جملة األزهر منذ أنشئت، 

  ]. يف تقومي دار العلوم 159انظر ص[، "نور اإلسالم"م، وكان امسها حينذاك جملة 1932 إىل جواره عام حىت اختاره اهللا
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لفاظ واملعاين بذوقه ، األديب الفقيه املفسر الذي كان يذوق األ)1(وتذكرت األستاذ عبد الوهاب خري الدين
. وتذكرت وقاره وقوة إميانه باهللا وبرسوله وباحلق.. البياين املرهف، كما يذوق الطاعم املطعومات واملشروبات

وتذكرت تالوته .. تذكرت محاسته وحرارته يف درسه، وصوته القوي املتهدج الذي يصل إىل أعماق النفس
  .خذ منه أنيسا، مذكرا، حمدثًا عن اهللا جل جالله حبديثه وكالمهاملستمرة للقرآن كلما أحس بفراغ، حىت إنه ليت

رضي اهللا . يف عمق فقهه، وإصابة نظره، وحسن توجيهه، وذكائه وأملعيته )2(وتذكرت األستاذ حممد عفيفي
  .عنهم مجيعا وأرضاهم

وكان أولئك العلية يف خاطري، وأنا أقرأ هذه الرسالة، مل تزايلين ذكراهم وذكرى املغاين اليت التقيت م  -4
فيها، ولقد أحسست بأن هذه الرسالة وأخواا تعود بدار العلوم إىل الدراسات الفقهية اليت عمل الذين ال يريدون 

إذا كانت دار العلوم مل تقدم يف السنني املتأخرة لإلسالم و. باإلسالم وقارا على إضعافها يف ذلك املعهد اجلليل
  .أن تقدم يف عهدها الزاهر رجاالً يعودون ا كما بدأت، ويصلون حاضرها مباضيها فإن املرجو -فقهاء 
وإنه ملن الواجب علي قبل أن أختم كلميت هذه أن أشري إىل موضوع الرسالة بإشارة موجزة، تلك هي  -5

شة أخذنا عليها مآخذ، هي كما نوهنا عثرات نشأت من السري السريع، أو النظر السريع من غري أننا يف املناق
ولعل أبرز هذه املآخذ وأوضحها يف حماولته تربئة الطويف من التشيع؛ فإن النصوص اليت نقلها ... ترديد للفكر

ا لنفي التشيع تطوي يف ثناياها دليل إثباته، وكل نص اللنفي هو يف مغزاه ومرماه وباعثه  يالًساقه دل مستشهد
  .دليل اإلثبات

وإنه ال ينقص من قدر الطويف أن يكون شيعيا؛ فهو يف احلالني العامل ا، وال يزيد يف علمه أن يكون سني
العميق، والدارس الذي خاض يف العلوم اإلسالمية خوض العارف بطرائقها، السابح فوق موجها املتالطم، 

  .وإن ذلك قدر يعليه مهما تكن نزعته، ومهما تكن حنلته ،رج جلواهرهااملستخ صالغائ
ال يقبل التجزئة، فندرس ما عند الشيعة من ذخائر  الوإنه قد آن لنا أن ندرس الثروة الفكرية اإلسالمية كُ

فه، ال يف العلم والفقه، كما درسنا ما عند غريهم؛ فهو تراثنا، وهو تراث اإلسالم، خنتار أجوده ونزجي زي
ذه يهمنا إال جيد القول، فنلمسه ونبحث عنه أي ا كان قائله، ولقد ابتدأ أستاذنا املرحوم أمحد إبراهيم

فلنسر حنن يف هذا الطريق الذي . الدراسات املقارنة، فلم يفرق يف دراسته بني سين وشيعي وخارجي
  ...)3(ابتدأه

  .واهللا هو املوفق، وهو نعم املوىل ونعم النصري

                                      
م، مث كان أستاذًا مبدرسة القضاء الشرعي ودار العلوم، يدرس العلوم الشرعية وخاصة تفسري القرآن 1898خترج رمحه اهللا يف دار العلوم عام  )1(

، واشترك يف تأليف كتاب م1935جيمع بني جالل العلم وعالئم الصالح والتقوى، وقد أحيل إىل املعاش عام الكرمي، واحلديث الشريف، وكان 
  ]. يف تقومي دار العلوم 572وانظر ص. [، كما سبق يف التعريف باألستاذ الشيخ حسن منصور"الدين اإلسالمي"

، وكان أول املتخرجني يف فرقته، وهي الفرقة اليت توىل امتحاا م1904م خترج يف دار العلوم عا. هو املرحوم الشيخ حممد عفيفي عبد اهللا )2(
توىل التدريس يف ". وحتيا يف دار العلوم ،متوت اللغة العربية يف كل مكان: "األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده، وقال يف التقرير الذي كتبه عن هذا االمتحان

حيث توىل تدريس الفقه فيها، وقد كان رمحه اهللا حريصا يف دراساته الفقهية على رد  م1908الشرعي عام  املدارس االبتدائية، مث نقل إىل مدرسة القضاء
ونقل رمحه . ويربط بينها برباط حمكم هو أصل قياسها ،فهم الفروعوقد ترىب فيه بذلك ذوق فقهي صادق، حىت إنه كان يتغلغل يف . كل فرع إىل قاعدته

، ونقل إليها ائيا يف نفس السنة، م1934، ومنها ندب لدار العلوم سنة م1930فتجهيزية دار العلوم سنة  ،م1929اهللا إىل مدرسة املعلمني العليا سنة 
  ].يف تقومي العلوم 580انظر ص. [م1936حىت تويف رمحه اهللا يف صيف عام  ،ا للشريعة اإلسالميةوبقي أستاذً

الشيعة واخلوارج من الفرق اهللكى املتوعدة بالنار يف اجلملة، ومنهم غالة ومنهم دون ذلك، وخمالفتهم ألهل السنة يف األصول ) 3(
وبكل . والتبين واالعتماد يريد أن يفرق بني الدراسة واالعتقاد، وبني البحث العلمي - غفر اهللا له ورمحه-والفروع مما ال خيفى، ولعل الشيخ 

  ).م(حال فإن األصويل والفقيه املتبع للسنة أرجى من نظريه املتهم واملرمي بالبدعة 
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  ..موضوع هذه الرسالة هو املصلحة يف التشريع اإلسالمي وجنم الدين الطويف
أما املصلحة فهي أصل من أصول األحكام خيتلف الفقهاء يف حتديده، ويف تفريع األحكام عليه، ويف مكانه من 

  .األصول الشرعية األخرى
وأما الطويف فهو فقيه من فقهاء احلنابلة، ينفرد يف هذا األصل برأي مل يسبق إليه، وخيتلف الفقهاء واملؤرخون فيه 

، فريفعه فريق منهم إىل مرتبة العباقرة األفذاذ، ويتهمه فريق بأنه من الرافضة، وينـزل به بعضهم إىل - هو أيضا  - 
  !..درك امللحدين

تقدمت لدراسة املوضوع وأنا أرجو أن أحقق  -األصل والرجل كليهما وحبافز من هذا اخلالف حول 
  .اهلدف األول من دراسته، فأنصف احلقيقة بالتعرف عليها وسط اآلراء الكثرية املتضاربة

أين ينبغي أن : أما اهلدف الثاين هلذه الدراسة، فهو حتديد مكانة املصلحة بني أصول الشريعة اإلسالمية
ل؟ وإىل أي مدى نستطيع أن نبين عليها األحكام، وأن نواجه ا أحداث هذه احلياة اليت توضع بني هذه األصو

  !تتطور، لتقدم لنا يف كل يوم جديدا؟
وكان اهلدف الثالث هو البحث العلمي بوصفه غاية تطلب لذاا؛ فإن جهود العلماء والباحثني ينبغي أن 

  ...هما تكن النتائج اليت ينتهى إليهاتنصرف إىل هذا البحث، بل ينبغي أن توقف عليه، م
وحددت هذه األهداف منهج البحث وخطة السري فيه؛ فإن دراسة رأي الطويف يف املصلحة تستلزم دراسة 

  :املصلحة قبله
ويف فتاوى الصحابة والتابعني من .. يف األصول الشرعية األخرى من الكتاب والسنة، واإلمجاع والقياس

وهذه الدراسة هي اليت تكفَّل ا . وعند الظاهرية والشيعة واخلوارج.. األربعة املعمول اويف املذاهب .. بعد
  .التمهيد

  ...حياته ومذهبه، مث ثقافته وآثاره العلمية: أما الباب األول فقد خصصته لدراسة الطويف
مث ... اش فيهاففي الفصل األول منه، جهدت يف أن أتعرف على الطويف وشيوخه يف مجيع البيئات اليت ع

بدأت أدرس مذهبه، فلم أجد بدا من أن أتتبع أقوال املؤرخني فيه، وأن أحاول الوقوف على سر اامه بالتشيع، 
  !مل يكن شيعيا، وال ميكن أن يكون شيعيا - فيما رأيت- مع أنه 

عني كتابا، وإذا ويف الفصل الثاين حاولت دراسة الطويف الباحث املصنف، فإذا مصنفاته تربو على أرب
املشكالت اليت تعاجلها هذه الكتب تتنوع، فتجعل منه فقيها أصوليا، ومفسرا، وعاملًا باحلديث واملنطق، وأديبا 

  .ذا حظٍّ من قرض الشعر وروايته
وهداين البحث إىل بعض هذه املصنفات فعرفت ا، وبينت موضوعاا، ومنهج الطويف يف كل منها، مث 

  ...ه كما تتجلى فيهاقدمت شخصيت
  ...ويف الباب الثاين درست رأي الطويف يف املصلحة
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فجعلت التمهيد لبيان مصدر هذا الرأي، وإثبات أن . وقد قدمت هذه الدراسة يف متهيد وثالثة فصول
  .الطويف مل يؤلف فيه رسالة

الذي عثرت عليه، وقصرت احلديث يف الفصل األول على عرض هذا الرأي وتلخيصه، معتمدا على األصل 
  .وعرفت به

فقد ناقشت فيه هذا الرأي وأدلته، مث عقبت عليها، حمتكما يف املناقشة، ويف التعقيب  -أما الفصل الثاين 
  .كليهما إىل العقل واملنطق السليم، مث إىل نصوص الشريعة اإلسالمية وروحها
مث . تطور املصلحة بعده حىت اليوموأما الفصل الثالث فقد تتبعت فيه الطويف، ورأيه يف املصلحة، و

  ..استنتجت ما قضى منهج البحث باستخالصه من حقائق وأحكام
أحلقت بالرسالة نص كالم الطويف يف املصلحة حمققًا، بعد أن مهدت له بكلمة قصرية تبني  - وبعد هذا كله 

  .طريقيت يف حتقيقه، وهديف من هذا التحقيق، والنسخ اليت استندت إليها فيه
مل _ فلعلِّي ال أعدو احلقيقة حني أقرر أنين يوم بدأت أحبث  -أو مراجعه اخلاصة  -مصادر البحث أما 

  !..يكن بني يدي كتاب واحد للطويف، ومل يكن فيما كتب عنه ما يصلح مادة لرسالة علمية
ي يف لكين كنت قد اخترت، وكنت مؤمنا بأنين مل أسئ االختيار، ومل أخطئ فيه، فلم يكن بد من املض

أستنبئ فهارسها، وأسترشد بأمنائها، وأنقب بني : ومن مث بدأت أطوف مبختلف املكتبات... الطريق إىل غايته
فلما عثرت بعد طول البحث على بعض .. كتبها عن كتاب لصاحيب، أو كتاب عرض له بدراسة أيا كانت

ا كلها جديدة، وإن امتد ا الزمن أصبح من مهي التعريف ا، ال االستفادة منها فحسب؛ إذ وجد -مصنفاته
  ...بضعة قرون

فقد كثرت وتنوعت، وإين ألمحد اهللا أن قد وفقين إىل  -وأما املراجع العامة اليت أفدت منها يف البحث 
االستعانة بكل كتاب وصل إىل علمي أنه ميدين بشيء يف دراسيت، وإن كنت مل أسجل معظم هذه الكتب يف 

  . التزمت أال أسجل يف هذا الثبت إال الكتب اليت نقلت منهاثبت املراجع هنا؛ ألنين
  ...وبعد

وتوىل مناقشتها . الشيخ علي حسب اهللا، والشيخ حممد الزفزاف: فقد أشرف على هذه الرسالة األستاذان
حممد الزفزاف، وحممد أبو زهرة، وعبد العظيم معاين وكتب تقدميها األستاذ الشيخ حممد أبو : األساتذة

  ...زهرة
بأصدق الشكر وأعمقه، على ما بذلوا يف سبيل هذا  -وهم مجيعا أساتذيت  -وإنه ليسعدين أن أتقدم إليهم 

  ...العمل من جهد ووقت
ال أدعي أا مربأة من العيوب؛ فما هي إال ... فهذه رساليت أقدمها إليك -أما أنت أيها القارئ الكرمي 

اولت ما استطعت أن تضيف إىل العلم جديدا، وأن تضع رعاية جهد قد يصحبه التوفيق، وقد خيطئه، لكين ح
املصلحة حيث ينبغي أن توضع بني أصول الشريعة اإلسالمية، تلك الشريعة اليت أراد اهللا هلا أن تكون عامة 
دائمة؛ فجعلها صاحلة لكل زمان ومكان، وجعل رعاية املصلحة من أسس هذه الصالحية فيها، وإحدى 

  ...دعائمها
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وإين ألرجو أن جيعل ما بذلت من جهد خالصا .. كن قد وفقت فيما حاولت فلله وحده الفضلفإن أ
  ...لوجهه الكرمي، وأن ينفع به

  هـ1374من ربيع اآلخر  16
  م1954من ديسمرب  12

  

  ���)' ز�%
  

* * * 
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مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن  أرسل إيلّ أبو بكر بعد: "قال �روى البخاري أن زيد بن ثابت  -1   ا����	

، وإين أخشى )1(إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن: إن عمر أتاين فقال: قال أبو بكر. اخلطاب عنده
كيف : قلت لعمر. تأمر جبمع القرآن أن يستحر القتل بالقراء باملواطن؛ فيذهب كثري من القرآن، وإين أرى أن

هو واهللا خري، فلم يزل عمر يراجعين، حىت شرح اهللا صدري لذلك، : نفعل شيئًا مل يفعله رسول اهللا؟ قال عمر
كيف تفعلون شيئًا مل يفعله : قلت. وأنت رجل شاب عاقل ال نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا

  .اهـ)2("ريهو واهللا خ: رسول اهللا؟ قال أبو بكر

  كما حكاه  - والذي يبدو من سياق احلديث بني أيب بكر وعمر  -2
ما فيه صالح األمة، وأن أبا بكر عندما أقر " هو واهللا خري: "أن عمر كان يعين باخلري يف قوله -أبو بكر لزيد 

أفيمكن بعد .. كان يعين نفس املعىن -عمر على وجهة نظره، فقال نفس العبارة لزيد، وهو يكلفه مجع القرآن 
بعد عهد هو أول فهم للمصلحة، وتعريف ا  -إن هذا الفهم للمصلحة، وهذا التعريف ا : هذا أن يقال

  ؟�الرسول 
مل يكن من مههم أن يعرفوا املصلحة؛ إذ  -وليس من شك يف أن أبا بكر وعمر خاصة، والصحابة عامة  -3

ال يصلح الناس إال : "إذ يقرر تضمني الصناع يقول �ا عليومن مث جند . كان كل مههم منصرفًا إىل حتقيقها
تقرير هذا احلكم اجلديد بتقرير أنه يصلح الناس؛ إذ كل ما يصلح الناس مشروع ال حاجة به  ، فيكتفي يف)3("ذاك

نراه إذا سكر هذى، وإذا : "- وهو يزيد حد الشرب من أربعني إىل مثانني  - وجنده هو نفسه يقول . إىل التعليل
يف  - وال يعىن ... ، فيعلل حيث وجد العلة، ويقيس حيث عثر على النظري)4("هذى افترى، وعلى املفتري مثانون

إذًا من الوضوح بتعريف املصلحة، مع أنه استعمل مادا يف عبارته األوىل، فاملصلحة عندهم  - احلادثني كليهما 
  .حبيث ال حيتاجون إىل التعريف ا

تفسريها وإيضاحها، فعل ذلك على أن اللغويني يرون يف املصلحة نفس الوضوح، فال يتكلفون يف  -4
املصلحة يف ذلك، ونظر يف مصاحل املسلمني، وهو من أهل ورأى اإلمام : "الزخمشري يف أساس البالغة حني قال

  ...)5(مث قرره ابن منظور يف لسان العرب، والفريوز آبادي يف القاموس احمليط، "املفاسد ال املصاحل
مفْعلَة من الصالح مبعىن حسن احلال، وأن صيغة : أما علماء التصريف والنحو، فقد قرروا أن املصلحة

  .قويهذه تستعمل ملكان ما، كثر فيه الشيء املشتقة منه، فاملصلحة عندهم إذًا شيء فيه صالح " مفعلة"
فالغزايل يرى أا يف األصل عبارة عن جلب : ولألصوليني يف تعريف املصلحة، وتعيني املقصود ا أقوال -5

                                      
اشتد وكثر، أما اليمامة فقد كانت موطن بين حنيفة من شبه جزيرة العرب، وفيها تنبأ مسيلمة الكذاب، وقاتله : استحر القتل )1(

قتلوه، يف يوم يعد من أعظم أيام اإلسالم، وأخلدها، وأبعدها أثرا يف تارخيه، وقد كان الصديق يضن بأهل املسلمون بقيادة خالد بن الوليد حىت 
من أقوى القبائل العربية " بنو حنيفة"بدر وبالقراء، فال يرسل أحدا منهم يف جيوش املسلمني، غري أنه يف غزوة اليمامة مل يضن بأحد؛ إذ كان 

  . ن القراء يومذاك خلق كثريوأشدهم بأسا، وقد استشهد م
  .�من حديث زيد بن ثابت ) 4679(أخرجه البخاري ) 2(
  ) 11446(، والبيهقي يف السنن الكربى )21051(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  )3(

  ).3/292(االعتصام للشاطيب : ، وانظر�عن علي 
، واحلاكم يف )3/157(والدارقطين يف السنن ، )3/153(ار ، والطحاوي يف شرح معاين اآلث)5288(أخرجه النسائي يف الكربى  )4(

  .�عن علي  )8/320(، والبيهقي يف السنن الكربى )8131(املستدرك 
  .)1/277(القاموس احمليط ، )2/348(لسان العرب ، و)2/23(أساس البالغة : انظر )5(
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ولسنا نعين ا ذلك؛ فإن جلب املنفعة، ودفع املضرة مقاصد اخللق، : "منفعة أو دفع مضرة، غري أنه يقول بعد هذا
ة احملافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم، ولكنا نعين باملصلح

اخللق مخسة، وهو أن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه 
  .ا هـ )1("األصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول، فهو مفسدة ودفعه مصلحة

فرق ظاهر؛  -إنه ليس بني املعىن األصلي للمصلحة كما قرره، واملعىن الذي قال إنه يعنيه ا : وقد يقال
ألن جلب املنفعة ودفع املضرة هو عني مقصود الشرع، بل ليس هناك شيء جيلب مصلحة أو يدفع مفسدة إال 

و العقل، أو النسل، أو املال، اندرج حتت مقصود الشرع، واتصل من قريب أو من بعيد بالدين أو النفس، أ
  ...ولكن أال ميكن أن يعد املرء مصلحة لنفسه ما ال يعده الشارع مصلحةً له؟ من أجل هذا فرق الغزايل

هي : "واخلوارزمي يعرف املصلحة كما عرفها الغزايل، لكنه يضيق ما قاله الغزايل؛ إذ يقيده، فيقول -6
 -أو احملافظة على مقصود الشرع  -؛ ذلك أن املصلحة )2("دفع املفاسد عن اخللقاحملافظة على مقصود الشرع ب

ال تتم بدفع املفاسد عن اخللق فقط؛ إذ هذا ليس إال جانبا واحدا منها، أما اجلانب اآلخر واألهم، فهو اجلانب 
الذهن من لفظ املصلحة، بدليل  بل لعل هذا هو الذي يتبادر إىل... اإلجيايب فيها، وهو ما يعبر عنه جبلب املنفعة

، فهما شيئان ال شيء واحد كما هو واضح، والتصريح "دفع املفسدة مقدم على جلب املصلحة: "قوهلم
  ...بأحدمها ال يغين عن التصريح باآلخر، وإن تالزما

رف ومن أراد أن يع: "وعز الدين بن عبد السالم املصري يضع للتعرف على املصلحة ضابطًا؛ إذ يقول -7
فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع مل يرِد به، مث _ املتناسبات واملصاحل واملفاسد، راجحها ومرجوحها 

ينبِ عليه األحكام، فال يكاد حكم منها خيرج عن ذلك إال ما تعبد اهللا به عباده، ومل يقفهم على مصلحته أو 
اللذات وأسباا، واألفراح وأسباا، : احل أربعة أنواعاملص: "، مث يعرف املصاحل واملفاسد؛ إذ يقول)3(مفسدته

  .)4("اآلالم وأسباا، والغموم وأسباا :واملفاسد أربعة أنواع
أحدمها حقيقي وهو : املصاحل ضربان: "ويف موضع ثالث يتحدث عن املصاحل احلقيقية واازية، فيقول

انت أسباب املصاحل مفاسد، فيؤمر ا أو تباح، ال األفراح واللذات، والثاين جمازي وهو أسباا، ورمبا ك
لكوا مفاسد بل لكوا مؤدية إىل املصاحل، وذلك كقطع األيدي املتآكلة حفظًا لألرواح، وكاملخاطرة 

وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكوا مفاسد؛ بل لكون املصاحل هي . باألرواح يف اجلهاد
، وقتل اجلناة، ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم )كذا(ع السارق، وقطع الطريق املقصودة من شرعها، كقط

وكذلك التعزيرات، كل هذه مفاسد أوجبها الشرع؛ لتحصيل ما رتب عليها من املصاحل احلقيقية، 
  .اهـ" )5(وتسميتها باملصاحل من جماز تسمية السبب باسم املسبب

كما  -على هذا النحو مضى علماء األصول يعرفون املصلحة يف القرون السبعة األوىل، فلم يتفقوا  - 8

                                      
  ).287، 1/286(املستصفى للغزايل  )1(
، وذكره الشيخ مجال الدين القامسي يف تعليقه على رسالة الطويف 213نسب هذا التعريف للخوارزمي الشوكاين يف إرشاد الفحول ص )2(

أما صاحب رسالة تعليل األحكام، فقد نسبه إىل صاحبه، ولكنه مل ينبه . دون أن ينسبه إىل صاحبه). 9م 747جملة املنار ص: انظر(يف املصاحل 
  ).منه 378ص: انظر(لذي نقل عنه إىل املصدر ا

  ).1/9(قواعد األحكام له  )3(
  .من نفس املصدر السابق 10ص )4(
  .من نفس املصدر السابق 12ص )5(
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وقد يعين هذا االختالف يف تعريف املصلحة اختالفًا يف . على تعريف جامع هلا -بدا ذلك واضحا فيما قدمناه 
على أن هؤالء . الزمة يف كل حال ليس نتيجة - وإن صح هنا  -، لكن هذا )1(موقفهم منها اعتبارا وإمهاالً

مل خيتلفوا يف التعرف على املصلحة  -مهما بلغ من خالفهم حول اعتبار املصلحة مصدرا للتشريع  -العلماء 
وإن هذا القدر وحده لَيكفي أساسا للحديث عن املصلحة ... حيث كانت، ومل خيلطوا بينها وبني املفسدة قط

ون حماولة التعريف وسيلة إىل الغموض، إذا كان املعرف شديد الوضوح ال دون حماولة وضع حد هلا؛ فقد تك
  وأي معىن يف وضوح املصلحة؟... حاجة به إىل تعريف، وال خوف من تركه كما هو

هذه هي املصلحة كما يعرفها علماء : لن أحاول إذًا أن أحد املصلحة باجلنس والفصل؛ ألقول - 9
  :الت العلماء اليت أمجلت بعضها يف الفقرات السابقة، ألستنتج منها عدة حقائقولكين أقف عند حماو... املنطق

... ليست هي اهلوى، أو الشهوة، أو الغرض الشخصي - كيفما عرفَت  -أن املصلحة  :احلقيقة األوىل
  .يؤكد ذلك الغزايل؛ إذ يقرر أا هي احملافظة على مقصود الشرع

كجلب املنفعة، كالمها تشمله كلمة املصلحة، وال ينقض هذا باقتصار إن دفع املفسدة  :واحلقيقة الثانية
اخلوارزمي وهو يعرف املصلحة على التصريح بدفع املفسدة؛ فإنّ احملافظة على مقصود الشرع يتبادر منها ألول 

بدفع  وهلة ذلك اجلانب اإلجيايب الذي يتمثل يف جلب املنفعة، ولعل هذا التبادر هو السر يف أنه قد صرح
  .املفسدة؛ ليدخله ضمن املراد، ال ليقيد املراد به

من  -املصاحل مجيعها متصلةٌ أن كل مصلحة قد ظفرت برعاية الشارع هلا؛ ضرورة أن  :واحلقيقة الثالثة
والنفس، والعقل والنسل، واملال، وليس بني العلماء خالف  الدين،: حبفظ مخسة أصول هي - قريب أو من بعيد 

  .تضمن حفظ هذه األصول، فهو مصلحة واجبة الرعايةيف أن كل ما 
  ولكن كيف راعى الشارع هذه املصاحل؟ -10

إن لكل من القرآن، والسنة، واإلمجاع، والقياس طريقته يف هذه الرعاية، فللقرآن طريقته اليت تقوم على 
اب؛ حبكم كوا نصا مرونة نصوصه، واتساعها للكثري من األحكام، وللسنة طريقتها اليت تشبه طريقة الكت

  ...ولكل من اإلمجاع والقياس طريقته اخلاصة. مثله، وبيانا له يف األغلب
  :ونصوص القرآن ترعى املصلحة من عدة وجوه -11

أا ال تتعرض للتفريع؛ اكتفاًء مبا تقرره من مبادئ عامة يف تشريع األحكام العملية، سواء يف  :الوجه األول
  ...تورية واجلنائية واالقتصاديةاألحكام املدنية والدس

اقتصرت على تقرير أربعة فقط من أحكامه،  - وهو من أهم أبواب القانون املدين  - ففي البيع مثالً
يا أَيها الَّذين ���� :واشترطت فيه التراضي آية ،]275:البقرة[ ����وأَحلَّ اُهللا الْبيع وحرم الربا���� :فأباحته آية

، وأوجبت شهره ]29:النساء[ ����تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِال أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم آمنوا ال
يا أَيها الَّذين ���� :، وت عنه وقت النداء للصالة من يوم اجلمعة آية]282:البقرة[ ����وأَشهِدوا إِذَا تبايعتم����: آية

عيوا الْبذَركْرِ اِهللا وا إِلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجوي نم الةلصل يودوا إِذَا ننهذا مع أن مواد ... ]9:اجلمعة[ ����آم
البيع يف القانون املدين املصري مائة وعشرون مادة، وأحكامه التفصيلية يف الفقه اإلسالمي الكبري كثرية ختتلف 

                                      
يرجع بعض السبب فيه إىل خالفهم يف  - من خالف األئمة يف بناء األحكام على رعاية املصلحة : نعين ذا أن ما حكاه علماء األصول )1(

  .حتديد مدلوهلا
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  ...مذهب آخريف مذهب عنها يف 
لكل سياسة دستورية عادلة، ويف القانون الدستوري اكتفت هذه النصوص بتقرير املبادئ األساسية الثالثة 

آل [ ����َاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في اَألمرِ����: فالشورى تقررها آية: وهي الشورى، والعدل، واملساواة
واملساواة تقررها  ،]58:النساء[ ����وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ����: ، والعدل تقرره آية]159:عمران

فقد تركته لكل  -، أما تفصيل أحكامها مجيعا مبا يكفل املصلحة ]10:احلجرات[ ����إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ����: آية
  ...تقضي فيه مبا يالئم بيئتها وأحواهلا، وما حيقق مصلحتها: أمة

القتل، والسرقة، والسعي يف : ويف قانون العقوبات اقتصرت على حتديد مخس عقوبات خلمس جرائم هي
كتها فقد تر - أما سائر اجلرائم من جنايات، وجنح، وخمالفات . )1(األرض بالفساد، والزىن، وقذف احملصنات

  : يقررون فيها ما يرونه كفيالً مبصاحلها، على أن يكون خاضعا ملبدأ: لوالة األمور يف كل أمة
  .]40:الشورى[ ����وجزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها����

، )2(أما القانون االقتصادي فقد اكتفت من أحكامه املتعددة بتقرير حق للفقري يف مال الغين، ويف أموال الدولة
واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيٍء فَأَنَّ ِهللا خمسه وللرسولِ ����: الفقري يف مال الدولة تقرره آيات منها آية اخلُمسفحق 

للْفُقَراِء إِنما الصدقَات ���� :، وآية الصدقات]41:األنفال[ ����ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ وابنِ السبِيلِ
بِيلِ اِهللا وي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع نيلامالْعنيِ واكسالْماِهللاو نةً مبِيلِ فَرِيضنِ الساب���� 

للسائلِ .في أَموالهِم حق معلُوم والَّذين����: مال الغين تقرره آيات كثرية من بينها، وحق الفقري يف ]60:التوبة[
  ���� لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ����: وآية ]25، 24:املعارج[ ����والْمحرومِ

، ومل تتعرض لتفصيل تلزم به كل أمة يف كل زمان؛ فقد حتتاج مصاحلها إىل أحكام فرعية ]92:آل عمران[
  .)3(أخرى

 :أن كثريا منها قرن احلكم فيه حبكمته صراحة أو إشارة، مثل قوله تعاىل يف اخلمر وامليسر :الثاين الوجه
����ع كُمدصيِسرِ ويالْمرِ ومي الْخاَء فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب عوقطَانُ أَنْ ييالش رِيدا يمنِ إِنعكْرِ اِهللا وذ ن

 الةونَالصهتنم متلْ أَنيضِ����: ، وقوله يف احمليض]91:املائدة[ ����فَهحي الْماَء فسزِلُوا النتأَذًى فَاع وقُلْ ه���� 
ويف هذا ... ]103:التوبة[ ����خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها���� :، وقوله يف الزكاة]222:البقرة[

  .رعاية املصاحل هي غاية هذه األحكام وهدفها، وأا مبدأ وأصل يف الشريعة اإلسالميةإرشاد إىل أن 
أن من بينها نصوصا قررت مبادئ عامة، كالنصوص اليت قررت أن األصل يف األشياء  :الوجه الثالث

والنصوص اليت . ]29:البقرة[ ����هو الَّذي خلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعا���� :اإلباحة، مثل قوله تعاىل
 ����ما يرِيد اُهللا ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ����: جعلت أساس التشريع رفع احلرج واليسر بالناس، مثل قوله

                                      
وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس ����: وهي يف قوله تعاىل �ال شك أن عقوبة اجلناية على ما دون النفس مذكورة أيضا يف كتاب اهللا ) 1(

اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو األذُنَ بِاألذُنو فبِاألن فاألننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وا لشرع من قبلنا إال  ����...بِالناآلية، وهي وإن كانت بيان
  .)م(أنه شرع لنا حيث مل يرد ما ينسخه؛ بل ورد ما يؤكده 

بل مثة أحكام أخرى أيضا نصت عليها آي الكتاب العزيز منها حرمة الربا، وأحكام أخرى أشارت إليها إشارة كاإلجارة واجلعالة ) 2(
  .)م(

للفقراء حقوق كثرية يف أموال الدولة، من بينها سهم من الصدقات، ومن الغنائم، ومن الفيء، وهلم يف أموال األغنياء حقوق أخرى  )3(
وقد ترك القرآن تفصيل … هي الكسوة واإلطعام يف التكفري عن الذنوب اليت حتتاج إىل كفارات، وصدقة الفطر، وزكاة املال بأنواعها مجيعا

  .أمة؛ فإن لكل بيئة أحكاما تناسبها، وما يصلح ألمة أو بلد قد ال يصلح لغريمها من األمم والبالد األخرى ذلك كله لكل
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  ، ]78:احلج[ ����وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ����، ]6:املائدة[
���� رِيدال يو رسالْي اُهللا بِكُم رِيديرسالْع 185:البقرة[ ����بِكُم[ ،����كُمنع فِّفخاُهللا أَنْ ي رِيدي���� ]28:النساء[ ،
����هلَيع فَال إِثْم ادال عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضوالنصوص اليت أوجبت الوفاء بااللتزام، وأداء ]173:البقرة[ ����فَم ،

 ����وأَوفُوا بِالْعهد����، ]1:املائدة[ ����الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُوديا أَيها ����: احلقوق إىل أصحاا، مثل قوله تعاىل
، ]58:النساء[ ����إِنَّ اَهللا يأْمركُم أَنْ تؤدوا اَألمانات إِلَى أَهلها����، ]29:احلج[����ولْيوفُوا نذُورهم����، ]34:اإلسراء[

  ...)1(وهكذا
ويف نصوص السنة مرونة، كما يف نصوص القرآن؛ إذ األحكام اليت وردت فيها ال تعدو ثالثة  -  12

وإما . فهي إما مقررة ومؤكدة حلكم شرعه القرآن الذي بينا يف الفقرة السابقة بعض جوانب مرونته: أنواع
وإما منشئة حلكم سكت عنه . مبينة وموضحة حلكم جاء به القرآن، فهي مثله مرونة؛ ألن البيان على وفق املبين

  .القرآن
عن القرآن يف شيء ال خيتلف  - وهو الذي يقرر حكما قرره القرآن- وواضح أن النوع األول من هذه األنواع 

  .من حيث مرونته
وال للمالبسات اخلاصة إذا مل تكن فيه مراعاة ألحوال خاصة بالبيئة، عام : أما النوع الثاين، وهو املبني فهو

  .إذا روعيت فيه هذه األحوال أو املالبساتخاص ت التشريع، باألمة وق
لفرائض الصالة وأوقاا، وملناسك احلج، ولكيفية الصوم؛ فهي أحكام عامة تكفل  ����تبيينه : مثال األول

  .املصلحة يف كل زمان، وكل بيئة
من الذهب، أو عشرة آالف درهم بأا مائة من اإلبل، أو ألف دينار  )2(لدية القتل خطأ �بيانه : ومثال الثاين

من الفضة؛ فال شك أن هذا التخيري قد روعيت فيه حال خاصة، هي أن قيم هذه األنواع الثالثة كانت متساوية أو 
  .)3(متقاربة يف البيئة العربية، ومن مث فهو حكم خاص ذه البيئة ومثيالا، يطبق حيث حيقق املصلحة

خاص بالبيئة أو : فحكمه حكم املبني متاما -كم سكت عنه القرآن وهو املنشئ حل -وأما النوع الثالث 
خالفوا ": � باملالبسات املعينة اليت شرع من أجلها ، إن روعيت يف إنشائه تلك البيئة واملالبسات، كقوله

، روعي فيه زي )5(؛ فإن يف صيغته ما يدل على أنه تشريع زمين)4("املشركني، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب

                                      
تستطيع أن ترجع إىل األوجه الثالثة بتفصيل يف حبث ألستاذنا الشيخ عبد الوهاب خالف، نشره يف الد اخلامس عشر من جملة  )1(

  .ريع اإلسالمي مرنة تساير مصاحل الناس وتطورهممصادر التش: القانون واالقتصاد، بعنوان
ديةٌ مسلَّمةٌ وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِالَّ خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة و���� :من سورة النساء) 92(تقول اآلية  )2(

إِالَّ أَنْ ي هلإِلَى أَهمٍ بقَو نإِنْ كَانَ مو ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نقُوا فَإِنْ كَانَ مدةٌ إِلَى صلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو كُمني
ش اميفَص جِدي لَم نفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلاأَهيمكا حيملكَانَ اهللا عاهللا و نةً مبونِ تيابِعتتنِ ميره����. 

صاعا من طعام أو صاعا من متر أو  �كنا نعطيها يف زمان النيب : �عن أيب سعيد اخلدري ) 985(، ومسلم )1508(يف البخاري  )3(
وذا : نقول". أرى مدا من هذه يعدل مدين: "قال -يقصد القمح-صاعا من شعري، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء 

  … صف صاع قطأخذ احلنفية، فجعلوا الواجب يف صدقة الفطر صاعا من شعري أو نصف صاع من بر، مع أنه ليس يف احلديث ن
خالفوا املشركني، فأعفوا : "يف األصل .ارضي اهللا عنهمعبد اهللا بن عمر من حديث  )259(، ومسلم )5892(أخرجه البخاري ) 4(

  ".اللحى، وأحفوا الشوارب
ذلك القول بأنه تشريع زمين خاص روعيت فيه مالبسات خاصة بالبيئة واألحوال حمل نظر؛ بل هو تشريع عام كما دلت على ) 5(

  ).م(هلم بإعفائها إمنا هو لينقلهم من العادة إىل العبادة  �النصوص الصحيحة الصرحية، ومعلوم أم كانوا يعفوا، فأمره 
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فإن مل تراع فيه بيئة وال . املشركني وقت التشريع، والقصد إىل خمالفتهم فيه، وأزياء الناس ال استقرار هلا
  .عام مرن، ال يقف عقبة يف سبيل التطور التشريعي: مالبسات خبصوصها، فهو كالقرآن

ال ضرر وال : "إلسالم للمصلحة عامةايف مبدأ رعاية  �مبادئ عامة، كقوله  - أيضا - على أن يف نصوص السنة 
، )2("املسلمون عند شروطهم، إال شرطًا أحل حراما أو حرم حالالً: "وقوله يف مبدأ الوفاء بالعهود، )1("ضرار

إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى "، )3("يسروا وال تعسروا: "وقوله يف مبدأ التيسري ورفع احلرج
  ...)5(وهكذا )4("عزائمه

مصدر تشريعي شديد اخلصب؛ ألن األمة تستطيع به أن  - هو أيضا  -والذي ال شك فيه أن اإلمجاع  -13
تواجه كل ما يقع فيها من أحداث، وأن تساير به الزمن، وتكفل ملختلف البيئات مصاحلها املختلفة، على أنه 

م إذا تشاوروا يف الواقعة وتدارسوها، يعترب وسيلة إىل تضييق دائرة اخلالف بني املسلمني؛ ألن ذوي الرأي فيه
أمكن أن يصلوا فيها إىل حكم يكفل املصلحة، وال يسمح باخلالف، وإذا عرفنا أن مبدأ هذا األصل ومنشأ 

آل [ ����فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في اَألمرِ����: بقوله �هو مبدأ الشورى الذي قرره فكرته 
والَّذين استجابوا ���� :جعله من عمد الدين، كإقامة الصالة؛ إذ وصف به املؤمنني يف قوله، مث ]159:عمران

مهنيى بورش مهرأَمالةَ ووا الصأَقَامو هِمبرإذا عرفنا هذا أدركنا إىل أي مدى يفسح  -  ]38:الشورى[ ����ل
الشارع اإلسالمي اال أمام رعاية املصلحة؛ ألنه يأمر بالشورى منشأ اإلمجاع، ويصف املؤمنني املستجيبني لرم 

  .))6ا، ولعله ال معىن إلمجاع يتجاهل مقتضيات البيئة، ومطالب اجلماعة، وحاجات الناس ومصاحلهم
مدى ما فيه من مرونة؛ فإن مجهور العلماء قد اتفقوا على  -س كمصدر تشريعي ويبني منشأَ القيا -14

مبنية على علل وأسباب شرعت ألجلها،  - أن األحكام اليت وردت ا النصوص أو ثبتت بإمجاع املسلمني
لضرر واتفقوا على أن هذه العلل واألسباب مرجعها مجيعها إىل حتقيق مصاحل الناس، أي جلب النفع هلم، ودفع ا

بتلك احلادثة  -وليس القياس إال إحلاق احلادثة اليت جتد، وفيها علة حلكم سبق يف حادثة أخرى . واحلرج عنهم
األخرى يف حكمها، فهو إذًا نوع من رعاية املصلحة؛ ألن مداره العلة، وألنه ال تعقل يف الشريعة علة حكم 

  .)7(غري داخلة يف عموم املصلحة
  هكذا كانت املصلحة يف أصول التشريع اإلسالمي، فهل تصلح وحدها أصالً لبعض األحكام؟ -15

أما أن الشريعة قد استهدفت أن حتقق املصلحة، فهذا واقع ال شك فيه؛ ألننا رأينا كيف تكمن وراء 
 - ا وحدها كل دليل من أدلتها األوىل، وأما أن هذا يعين صالحية املصلحة لالستقالل ببناء األحكام عليه

  ...فهذا ما نريد أن نبحثه هنا

                                      
. حديث صحيح اإلسناد: ، وقال احلاكم)11166(، والبيهقي )2345(، واحلاكم )2340(، وابن ماجه )22272(أخرجه أمحد ) 1(

  .وسيأيت خترجيه موسعا
. حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذي�من حديث عمرو بن عوف املزين ) 2353(، وابن ماجه )1353(جه الترمذي أخر) 2(
  ).2/794(وقد ذكره البخاري يف صحيحه معلقًا . اهـ

  .�من حديث أنس بن مالك  )1734(، ومسلم )69(أخرجه البخاري ) 3(
، ويف شعب اإلميان )5199(، والبيهقي يف السنن الكربى )2742(، وابن حبان )950(، وابن خزمية )5832(أخرجه أمحد ) 4(

  .، من حديث عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما)3889(
  .من جملة القانون واالقتصاد؛ فقد عاجل هذا املوضوع بتفصيل 15انظر الد  )5(
  .يلمن جملة القانون واالقتصاد؛ فقد عرض للموضوع بتفص 15انظر الد  )6(
  .من جملة القانون واالقتصاد؛ فقد عرض للموضوع بتفصيل 15انظر الد ) 7(
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صار سنة، وال جمال له حيث ؛ ألن كل حكم أقره �ال له يف عهد الرسول وبدهي أن هذا البحث ال جم
فلنقصر حبثنا . أمجع علماء املسلمني على أمر، أو قاسوه على نظري له؛ ألن الدليل حينئذ هو اإلمجاع أو القياس

ولنبدأ . بعد عهد التشريع، وليس هلا نظري فيما شرع له حكم يف ذلك العهدإذًا على األحداث اليت جدت 
مبوقف الصحابة من تلك األحداث، مث ننظر يف موقف التابعني وأئمة املذاهب، وعلماء األصول، وأئمة 

 .الظاهرية، والشيعة، واخلوارج
قد كلفه مجع  �من أن أبا بكر : �ولقد بدأنا هذا التمهيد مبا رواه البخاري عن زيد بن ثابت  -16

وهو موت كثري من حفظة  -، وواضح أن احلادث الذي اقتضى هذا اجلمع �القرآن؛ بناء على اقتراح لعمر 
 حىت نظري �مل يكن له يف عهد الرسول  -القرآن يف موقعة اليمامة، وخوف ذهاب القرآن مبوت حفاظه 

مل يكن قد  - ر؛ وأرسل إىل زيد بن ثابت، فكلفه مجع القرآن يحمل عليه، وأن أبا بكر عندما اقتنع برأي عم
وال يقال إنه مستفاد من . )1(استشار الصحابة، وحصل على إمجاع منهم، فهو إذًا حكم للمصلحة وحدها

تسمية القرآن كتابا؛ ألا توحي بضرورة كتابته؛ إذ هو كان مكتوبا قبل أن جيمع، وإمنا أمر أبو بكر زيدا 
  .ال بكتابته بدًءاجبمعه، 
ويروي أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام وأهل العراق، يف فتح أرمينية  -  17

يا أمري املؤمنني، أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف : وأذربيجان، فأفزعه اختالفهم يف القرآن، فقال لعثمان
أرسلي إيلَّ بالصحف ننسخها يف : "ن إىل حفصةالكتاب، كما اختلفت اليهود والنصارى، فأرسل عثما

، فأرسلت حفصة ا إىل عثمان، فأرسل عثمان إىل زيد بن ثابت، وإىل عبد اهللا بن "املصاحف، مث نردها عليك
الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف يف املصاحف، مث 

". ما اختلفتهم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنه نزل بلسام: "الثةقال للرهط القرشيني الث
ففعلوا حىت نسخوا الصحف يف املصاحف، وبعث عثمان يف كل أفق مبصحف من تلك املصاحف اليت : "قال

  .اهـ )2("نسخوها، مث أمر مبا سوى ذلك من القراءة يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق
وقد شرع له حكم هو مجع . أكثر من سابقه جِدة، هو اختالف قراء األمصار يف القرآن فهذا حادث آخر

 )3(ومل تتحدث الرواية. وترك ما سواه - حرص عثمان على أن يكون هو الصحيح- الناس على مصحف واحد 
  .)4(عن إمجاع اعتمد عليه عثمان، وهو يشرع هذا احلكم؛ فهو كسابقه شرع للمصلحة وحدها

فلما كان عهد أيب بكر . حد معني؛ اكتفاء بالتعزير �يكن لشرب اخلمر على عهد رسول اهللا  ومل -18
، وتتابع الناس زاد حد �وملا كان عهد عثمان . جعل للشرب حدا، رأى املصلحة يف جعله أربعني جلدة �

                                      
على الفتوى  -يريد املسلمني يف عصر الشيخني-هل أمجعوا : ويبقى هذا السؤال، وهو: ".. من أصول الفقه للخضري 353يف ص  )1(

بأن هناك مسائل كثرية ال يعلم فيها خالف بني الصحابة يف  يف مسألة عرضت عليهم، وهي من املسائل االجتهادية؟ وميكن اجلواب على ذلك
  .اهـ" هذا العصر، وهذا أكثر ما ميكن احلكم به

  ).288، 2/287(االعتصام للشاطيب : ، وانظر�عن أنس بن مالك  )4988(أخرجه البخاري ) 2(
ليس بصحيح؛ فإن الرواية  -ن أنه كان إمجاعام-يبدو يل أن ما وصف به الشاطيب عمل عثمان يف مجع الناس على املصحف اإلمام ) 3(

 - وما ساقه هو من أن املسألة مل خيالف فيها إال عبد اهللا بن مسعود. خالية من أي إشارة إىل أن إمجاعا قد وقع-كما ذكرناها هنا نقالً عنه هو 
  صريح يف أن 

وإذا كان الشاطيب . ، وطولب املسلمون بقصر قراءم عليه، فهو إذًا خالف بعد أن مجع املصحف"امتنع عن طرح ما عنده"ابن مسعود قد 
  .وهذا حسبنا هنا. يريد أن يف املسألة إمجاعا سكوتيا، فهذا النوع من اإلمجاع ال ينفي أن احلكم قد شرع أوالً بناء على املصلحة وحدها

  .)297، 2/296(االعتصام : انظر) 4(
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فترى، فأرى عليه من سكر هذى، ومن هذى ا: "�الشرب إىل مثانني، بعد أن استشار الصحابة، فقال له علي 
  .)1("حد املفتري

 �حلادث جد بعد عهد الرسول وقد كان الدافع لوضع حد لشارب اخلمر، مث إىل زيادته هو املصلحة؛ 
  ..مر، وتتايعهم فيههو إقبال بعض املسلمني على شرب اخل

وإن استشار -وواضح أن أبا بكر مل ينب حكمه حبد شارب اخلمر على إمجاع من الصحابة، وأن عثمان 
وهي رعاية . قد احتاط للمصلحة؛ فأعطى الشرب الذي هو مظنة القذف حكم القذف نفسه - الصحابة

  .للمصلحة عضدها اإلمجاع، ومل يبدأها
وعلى عهد أيب بكر كانت مصلحة املسلمني تتطلب منهم أال خيتلفوا يف شيء وخباصة أمر خليفتهم؛  - 19

  فرأى  نظرا إىل اشتباكهم يف حروب الفتوح،
أبو بكر أال يدع هلم أمر اختيار خليفتهم؛ إذ قد يستتبع هذا االختيار تفرق الكلمة، مث اهلزمية، ومن مث استخلف 

لكن عمر نفسه مل يشأ أن يستخلف أحدا على املسلمني، مع أنه وافق أبا بكر عندما استخلفه عليهم؛ .. عليهم عمر
وهكذا .. فأصبحت املصلحة يف أن خيتاروا هم بأنفسهم خليفته فيهم إذ كان أمر املسلمني قد استقر يف آخر عهده،

تصرف كل من اخلليفتني مبا استوجبت رعاية املصلحة على عهده، يف أمر من أخطر أمور املسلمني، بل لعله 
ما ومل يرجع أحدمها يف هذا احلكم اجلديد إىل إمجاع أو قياس؛ فقد اكتفيا بأن املصلحة تتطلب .. أخطرها مجيعا

  .اختذه كل منها من إجراء، على بعد املسافة وانفساحها بني اإلجراءين
فلما رأى علي . إذا ادعوا تلفهويف الصدر األول للعهد اإلسالمي، مل يكن الصناع يضمنون ما يصنعون  - 20

إبعاد لشدة حاجتهم إليهم، وأن من طبيعة عمل الصانع أن يسمح له بأن الناس ال يستغنون عن الصناع عادة  �
ملا رأى علي  - األمتعة، اليت يصنعها عن أعني أصحاا، وأنه ليس من شأن الصناع أن حيتاطوا يف حفظ ما يصنعون 
ال : "�وقال هذا قضى بتضمني الصناع ما يدعون تلفه من األمتعة، إذا مل يقيموا الدليل على تلفه بغري سبب منهم، 

إمنا شرع رعاية للمصلحة وحدها؛ حيث ال نص، وال نظري يقاس عليه،  ؛ فهذا احلكم اجلديد)2("يصلح الناس إال ذلك
وإذا كان الصحابة قد قبلوه بعد أن استبانوا وجه املصلحة فيه، فقبوهلم له ال ينفي أن املصلحة هي األصل .. وال إمجاع

  .األول يف شرعه
، وال قياس؛ فقد أوقع ومل يقف الصحابة عند هذا احلد يف رعاية املصلحة حيث ال نص وال إمجاع -21

، وعهد أيب �الطالق الثالث بلفظ واحد ثالثًا، خمالفًا بذلك ما جرى عليه العمل يف عهد الرسول  �عمر 
ه هي الوسيلة ملنع املسلمني من احللف بالطالق ؛ بل يف صدر من عهده هو أيضا؛ ألنه رأى أن هذ�بكر 

الثالث، أي للمصلحة وحدها، وأجاز قتل اجلماعة بالواحد إذا اشتركوا يف قتله؛ ألنه رأى يف عدم قتلهم به 
إهدارا لدم معصوم، وتشجيعا على القتل احلرام باالشتراك فيه، ومل يقطع يد سارق أو سارقة يف عام ااعة؛ 

هذه السرقة كانت حلفظ احلياة، وحفظ احلياة مقدم على حفظ املال، هذا مع أن آية القصاص ألنه رأى أن 

                                      
، واحلاكم يف )3/157(، والدارقطين يف السنن )3/153(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار )5288(أخرجه النسائي يف الكربى ) 1(

  ، والبيهقي يف السنن الكربى )8131(املستدرك 
  .�عن علي ) 8/320(

  ) 11446(، والبيهقي يف السنن الكربى )21051(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) 2(
  ). 3/292(االعتصام للشاطيب : وانظر ،�عن علي 
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  .صرحية يف أن النفس بالنفس، وآية حد السرقة صرحية يف األمر بقطع يد السارق والسارقة دون قيد
مل : �الصحابة كل األحداث اليت جدت واحتاجت إىل حكم بعد عهد الرسول  وهكذا استقبل -22

 الناس فيها؛ فقد كانوا يذكرون جيدا أن فوا أمامها جامدين، وإمنا شرعوا هلا من األحكام ما يكفل مصاحليق
شريعة اإلسالم عامة دائمة؛ فهي لكل أمة يف كل زمن حىت تقوم الساعة، وأن احلياة تتجدد وتتطور دائما 

. ا جلماعة آخرين، أو يف بيئة أخرىبطبيعتها؛ فما يكفل املصلحة يف مكان أو جلماعة قد يقصر عن حتقيقه
ال ميكن أن جتمد،  - وكانوا يدركون أن شريعة هلا صفة العموم والدوام ، يف حياة من طبيعتها التجدد والتطور

  ...وال أن مل املصلحة
د ولعل هذا بعض السر يف أم قد التزموا رعاية املصلحة يف كل حال، فلم مينعهم من رعايتها أن النصوص مل ترِ
 - ا مجيعها؛ إذ مل يكن ممكنا، ومل مينعهم كذلك أن بعضها ليس له نظري يقاس عليه فيعطى حكمه؛ إذ كان هذا 

غري ممكن، ومل يشترطوا اإلمجاع على هذه األحكام وأمثاهلا ما دام وجه املصلحة واضحا فيها؛ إذ اإلمجاع ال  - أيضا 
  ..ودفع املشقة يتسري دائما، وقد كانوا حريصني على التيسري

فإن اتهدين من أصحاب _ ومع أن موقف اخللفاء والصحابة من رعاية املصلحة ذا الوضوح  -23
املذاهب مل يكادوا يتناولون بالبحث أصول التشريع، حىت اختلفوا يف اعتبارها أصالً، فأنكر بعضهم أن تستقل 

نه اشترط فيها شروطًا، وقبل بعضهم اعتبارها وحدها ببناء األحكام عليها، وذهب بعضهم إىل اعتبارها، لك
  ...وهكذا تعددت املذاهب فيها، وكثر الكالم عنها. دون شرط

إن اعتبارها يفتح الباب أمام األهواء، ويدمغ الشريعة اإلسالمية بأا تركت بعض املصاحل دون : فمن قائل
  ...)1(اعتبار، وهذا ما الينبغي أن يكون حبال

رها يكسب الشريعة اإلسالمية مرونة وخصبا تصلح ما ملواجهة مطالب األحياء يف إن اعتبا: ومن قائل
  ...كل بيئة وكل زمن، وهذا ما حيتمه عموم هذه الشريعة ودوامها

ومن آخذ مبذهب وسط بني هذين الطرفني يرى اعتبارها، ولكنه يضع له شروطًا تضيق من دائرته، فال هو يهمل 
  ...يقبله بإطالقاعتبارها بإطالق، وال هو 

املناسب، واملرسل، والعلة، واحلكمة، : وما دام علماء األصول يستخدمون يف هذا املقام مصطلحات هي
  ...فلنقف عند كل منها وقفة عابرة نتبني فيها حقيقته؛ ألننا لن جند بدا من استخدامها -والسبب 
عبارة عما لو عرض على : "فلعل أول تعريف له تعريف أيب زيد الدبوسي؛ إذ يقرر أنه املناسبأما  -24

هذا مما ال : ، لكن هذا التعريف قد اعترض عليه بأنه ال يلزم املناظر؛ ألنه يستطيع أن يقول"العقول تلقته بالقبول
: ضيف احلكم إليه انتظم، مثاله قولناما كان على منهاج املصاحل، حبيث إذا أ: "ويعرفه الغزايل بأنه. يقبله عقلي

هو املالئم ألفعال العقالء : "أما الرازي فريى مرة أنه". حرمت اخلمر؛ ألا تزيل العقل الذي هو مناط التكليف
  "...هو ما يفضي إىل ما يوافق اإلنسان حتصيالً أو إبقاًء: "، ومرة أخرى أنه"يف العادات

ما يصلح  -صف الظاهر املنضبط الذي يلزم من ترتب احلكم على وفقه الو: "وأخريا يعرفه اآلمدي بأنه هو

                                      
. من أا من هوسات العقل فال تعترب" فواتح الرمحوت على مسلم الثبوت"من أعجب ما عثرت عليه هلذه الطائفة ما قاله صاحب  )1(
  ).3/301(النسخة املطبوعة يف ذيل املستصفى : انظر
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، فيبدو أقرب التعريفات إىل حقيقة املناسب، وإن مل خيتلف كثريا )1("أن يكون مقصودا من شرع ذلك احلكم
  .عن التعريفات اليت قبله

فهو وصف للمناسب يعنون به إطالقه عن قيدي االعتبار واإللغاء؛ ذلك أن املناسب  املرسلوأما  -25
  :عندهم أنواع ثالثة

اعتربمها الشارع فرتب عليهما جواز الفطر يف : مناسب نص الشارع على اعتباره كالسفر واملرض: األول
شرب اخلمر، والسرقة، والقتل وكالقذف، والزنا، و. ار رمضان، واعترب السفر وحده مناسبا لقصر الصالة

  ...اعتربها الشارع أوصافًا مناسبة للجلد، وقطع اليد، والقصاص، وهكذا: العمد العدوان
يناسبها تساويهما يف املقدار : مناسب نص الشارع على إلغاء اعتباره، كاألخوة بني األخ وأخته: الثاين

وإِن كَانوا رِجاالً ونِساًء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ ���� :�املوروث، لكنه مناسب نص الشارع على إلغائه بقوله 
حل يناسبه امتالك املرأة حلق الطالق؛ نتيجة لتسويته بني الزوجني يف : وكعقد الزواج، ]176:النساء[ ����اُألنثَيينِ

الطالق ملن أخذ إمنا : "بقوله �التمتع، وإحلاق نسب األوالد، والتوارث، وغريها، لكنه مناسب ألغاه النيب 
  ...، وهكذا)2("بالساق

مناسب سكت عنه الشارع، فلم ينص على اعتباره، وال على إلغائه، كامتناع املتهم بالسرقة عن : الثالث
وكمجون املفيت، .. مناسب سكت عنه الشارع، ورأى مالك أن املصلحة ترتب عليه تعزير املتهم: اإلقرار

احلجر  -للمصلحة-ما شيئًا، ومل يلغِ اعتبارمها، فرتب عليهما أبو حنيفة مل يرتب النص عليه: وإفالس املُكارِي
... رتب عليه الشافعي القصاص من اجلماعة، وقتلها به: وكقتل اجلماعة للواحد... على املُفيت واملكاري

  ..وهكذا... رتب عليه أمحد بن حنبل تغيلظ احلد: وكشرب اخلمر يف ار رمضان
روعي وصف بعينه يف  - ففي األمثلة اليت أسلفتها للمناسب املعترب. صوليني مراتبولالعتبار عند األ - 26

حكم بعينه، فاعترب السفر واملرض بعينهما للفطر يف ار رمضان بعينه، ورتبت العقوبات من جلد، وقطع، وقصاص 
يعرف ذا النوع وه.. على مناسب بعينه هو وقوع القذف، والزىن، والشرب، والسرقة، والقتل العمد العدوان

  .باملناسب املؤثر، وهو أقوى أنواع املناسب املعترب؛ ألنه معترب بذاته
أما النوع الثاين فهو املناسب املالئم، وتندرج حتته أنواع ثالثة؛ ألنه إما أن تعترب عينه يف جنس حكم، أو 

 الوالية، وهي جنس اعترب يف: األول كالصغر.. يعترب جنسه يف عني حكم، أو يعترب جنسه يف جنس حكم
اعترب يف عني : وهو ما اعترب جنسه يف عني حكم كاملطر -والثاين . يشمل الوالية على النفس والوالية على املال

وإمنا عددناه جنسا؛ ألن الشارع مل يعتربه بعينه، وإمنا اعترب جنسا يندرج هو .. حكم هو اجلمع بني الصالتني
اعترب يف عدم قضاء الصالة، وهو يندرج حتت جنس عام من : لثالث كاحليضوالسفر حتته، ونعين به احلرج، وا

فهو جنس وصف اعترب يف جنس . أجناس الوصف هو احلرج؛ جلنس عام من أجناس احلكم هو التخفيف
  .حكم، وهو أضعف أنواع املالئم اعتبارا

ومرسل، ومعترب، وملغى، وندع عبارات األصوليني يف بيان أنواع املناسب، ويف أمسائها من غريب،  -27

                                      
  ).389، 3/388(، واإلحكام ]بدار الكتب املصرية أصول الفقه: 26[، وأصول اجلصاص خمطوطة )2/297(املستصفى  )1(
من ) 14893(، والبيهقي يف السنن الكربى )11/300(، والطرباين يف الكبري )4/37(، والدارقطين )2081(أخرجه ابن ماجه ) 2(

هليعة وهو ضعيف وله طريق رواه ابن ماجه ويف إسناده ابن ): 3/219(قال احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري . �حديث عبد اهللا بن عباس 
  .اهـ. أخرى عند الطرباين يف الكبري وفيه حيىي احلماين ورواه ابن عدي والدارقطين من حديث عصمة بن مالك وإسناده ضعيف
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وألننا نريد  )1(ويف حتديد املراد بكل منها؛ ألا مضطربة شديدة االضطراب والتناقض، وألا ال تعنينا هنا كثريا
  ..ما حقيقتها؟ وما عسى أن يشترطوا فيها؟: أن نتحدث عن العلة عند األصوليني

وكما يراها فخر ". حدوثه حيدث احلكم املعىن الذي عند: "-كما يراها اجلصاص-فأما حقيقتها فهي 
ما يضاف إليه وجوب احلكم "و " ما جعل علَما على حكم النص من وصف يشتمل عليه النص: "اإلسالم

باعث الشرع "، و"مناط احلكم"وقد صرح الغزايل بأن املراد ا هنا ".. ابتداًء، وإن كان اإلجياب من اهللا ال منها
تراد إلثبات احلكم يف غري حمل النص، فإن مل يثبت ا حكم كانت باطلة "ا ، كما صرح بأ"على احلكم

  ".املوجب ال بذاته، بل بِجعل اهللا تعاىل"؛ وبأا هي "خللوها عن الفائدة
أا موجب للحكم : تدور حول معنيني للعلة - على كثرا واختالفها- ومن هذا كله يبدو أن عبارات األصوليني 

ال بذاا، وأا عالمة وأمارة عليه، وكال املعنيني صحيح، وإن كان األول أكثر اتفاقًا مع ما نريده ا هنا؛ ألن كوا 
ها يترتب عليه جلْب مصلحة قد فُسر بأن شرع احلكم بناًء علي - كما يرى اآلمدي  - باعثًا وداعيا لشرع احلكم 

ال ينطبق إال على مقصود الشارع من : "قَصد الشارع جلْبها، أو دفع مفسدة قصد الشارع دفعها، أو كما قال الغزايل
". شرعه األحكام، الذي هو املصاحل، كحفظ النفوس يف شرع القصاص، وحفظ العقول يف شرع احلد يف الشرب

كمة شيئًا واحدا؛ ألن احلكمة هي ما يترتب على شرع احلكم من جلب مصلحة أو دفع وهكذا تبدو العلة واحل
  ..مفسدة، أو هي الباعث على احلكم

وهنا جند األصوليني يبادرون إىل اشتراط أن تكون العلة وصفًا ظاهرا منضبطًا غري ملغى؛ إذ  - 28
قيقةً ليس الوصف الظاهر هو نفس الوصف اخلفي، أو غري املنضبط ال يعلم، فكيف يعلم به حكم؟ وح

وإذا كانت املصلحة هي اليت توجب احلكم ... العلة، فهو مظنتها فقط، لكنهم اصطلحوا على تسميته علة
  .فإا سر قد ال يطلع عليه أحد، وهلذا علل بالوصف الذي هو مظنتها، كما قال الغزايل - 

كون ملغاة، غري أم عندما حتدثوا عن اعتبار وقد اكتفى األصوليون يف علة القياس بشرط سليب هو أال ت
نبهوا إىل أن اعتباره بأنواعه كلها إمنا يتلقى عن  -وهو مدلول العلة عندهم كما سبق  - الوصف املناسب 

غري كاف العتبارها، فهل ميثِّل هذا  -وهو أال تكون ملغاة-الشارع، ويعين هذا أن الشرط السليب يف العلة 
ءها؟ أم تراهم عنوا بالتلقي عن الشارع نفس الشرط السليب، وهو عدم اإللغاء، فخلصوا التناقض مذهبهم إزا

                                      
وسعد الدين التفتازاين يف التلويح على ، )2/359(تستطيع أن تقرأ من مناذج هذا االضطراب ما كتبه الشيخ ابن احلاجب وشراح خمتصره  )1(

أن يف عبارته تناقضا، ال اضطرابا فقط، وحتققت من سالمة عبارته طباعة مبراجعة ، وقد استخرجت منه جدوالً يوضح )395-3/391(التوضيح 
  :طبعتني منه، وهذا هو

  املناسب
  

  )وهو املرسل(غري معترب شرعا      معترب شرعا  
  

  مل يعلم إلغاؤه       علم إلغاؤه             بترتيب احلكم    ] ؤثربنص أو إمجاع امل[ 
  وهو مردود اتفاقًا         على وفقه فقط            

  
  مل يثبت بأحدمها        علم اعتبار عينه يف جنس احلكم         مل يعلم اعتباره:                  ثبت بنص أو إمجاع 

  ]الغريب[               أو اعتبار جنسه يف عني احلكم]            الغريب[          اعتبار عينه يف جنس احلكم -1
  أو اعتبار جنسه يف عني احلكم       وهو مردود اتفاقًا                                اعتبار جنسه يف عني احلكم  -2
  ] املالئم[                     اعتبار جنسه يف جنس احلكم  -3

  …قبله إمام احلرمني              ]املالئم[   
    …واشترط الغزايل لقبوله شروطًا                  
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  . من التناقص؟ -وإن مل يسلَّم  -ذا 
بالوصف الظاهر املنضبط، غري أم يفرقون بينهما بأن املناسبة  - كالعلة- بقي السبب، وهم يعرفونه  -29

: ن مث جند دلوك الشمس سببا لألمر بإقامة الصالة يف قوله تعاىلليست شرطًا فيه، مع أا هي أساس العلة، وم
: ����، وجند شهود هالل رمضان سببا لوجوب صومه يف قوله ]78:اإلسراء[ ����أَقمِ الصالةَ لدلُوك الشمسِ����
����همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نواحلكم الذي ترتب عليه يف ، مع أنه ال مناسبة بني السبب ]185:البقرة[ ����فَم

املوضعني، وجند اإلجياب والقبول يف املعاوضات املشروعة من بيع وسلَم وإجارة علة وسببا؛ لوجود املناسبة بني 
  .هذا الوصف الظاهر املنضبط، وبني ترتب أحكام هذه العقود عليها

  :وتوضيحا للفرق بني مدلوالت هذه املصطلحات، نقدم هذا املثال -30
احلدود املطلوبة شرعا جلد القاذف، والزاين، وشارب اخلمر، وقطع يد السارق، والقصاص من اجلاين من 

  .إذا قتل عمدا عدوانا
فأما الوصف الظاهر املنضبط فيها فهو القذف، والزىن، وشرب اخلمر، والسرقة، والقتل العمد العدوان، إذا 

من جلد أو قطع يد أو : سبب للحكم الذي رتب عليه ثبت كل منها للحاكم بإحدى طرق اإلثبات؛ فكل منها
  .قصاص

فهي صون األعراض، والعقول،  -أو املصلحة اليت يريد الشارع حتقيقها بشرع هذه احلدود- وأما احلكمة 
  .واألموال، واألنفس

اعتربوا وقوع القذف، والزىن،  -وحيث إن هذه املصلحة يرجى حتققها إذا نيطت ذه اجلرائم حدودها 
  .وشرب اخلمر، والسرقة، والقتل العمد العدوان علة هلذه احلدود، أو وصفًا مناسبا
فإن احلكم يرتبط بعلته، وهي  -وسواء أكان حتقق املصلحة إذ نفِّذ احلد مظنونا أم مشكوكًا فيه أم موهوما 

إخل؛ الحتمال ختلف هذه احلكمة، حىت حني يغلب ... ،وقوع هذه اجلرائم، ال حبكمته اليت هي صون األعراض
  .الظن بترتبها على احلكم

وهنا، نعرض ملذاهب األئمة األربعة يف املناسب املرسل، فنقف عند كل مذهب وقفة عابرة، راجني  -31
صحابه من إىل حقيقة ما رآه كل إمام، وما عسى أن يكون أل - بني األقوال الكثرية املتضاربة  -أن يوفقنا اهللا 

رأي حىت اية القرن السابع؛ فإن جديدا قد ظهر مع بداية القرن الثامن، هو الذي نفرد هذه الرسالة للتعريف 
  ...بصاحبه، مث لعرضه، ومناقشته، وتتبعه، واستخالص نتائجه

ألنه أول من ألف يف أصول  ؛)هـ204حممد بن إدريس املتوىف سنة (ونبدأ من هؤالء األئمة بالشافعي  - 32
 - من بني األئمة األربعة  -اليت كتبها يف هذه األصول هي أول مرجع فيها، وألنه ) الرسالة(الفقه ، وما تزال 

  .الوحيد الذي دون أصول مذهبه يف كتاب
وهي عنده من االستحسان الذي شدد النكري على من يقول  - ولعلّ منشأ عدم اعتداده باملصلحة املرسلة 

أن القول ا قول بأن اهللا تعاىل ترك بعض مصاحل خلقه، فلم يشرع من األحكام ما حيققه هلم، أو حيفظه  -ه ب
فليس تنـزل بأحد : "قال، ]36:القيامة[ ����نسانُ أَنْ يترك سدىأَيحسب اإل����: عليهم، وهذا يناقض قوله تعاىل

يف نظره  -غري أن هذا الكالم يوحي بأن املصلحة املرسلة هي ، )1("نازلة إال والكتاب يدل عليها نصا أو مجلة
                                      

  ).7/298(األم ) 1(
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كل : "-كما وصفها الغزايل، وهو حيدد املراد ا -مصلحة ليس هلا شاهد من الشرع ولو مجلة، أو هي  -
مصلحة ال ترجع إىل حفظ مقصود فُهم من الكتاب والسنة واإلمجاع ، وكانت من املصاحل الغريبة اليت ال تالئم 

تلك املصلحة املعتربة شرعا، "، مع أن هذا ال يبدو مرادا باملصلحة املرسلة؛ إذ املراد ا )1(..."تصرفات الشرع
مل يشهد الشارع باعتباره  -يف فعل منصوص، أو غري منصوص على حكمه  - بنيت على وصف مناسب اليت

  .)2("وال إلغائه

                                      
  ).1/310(املستصفى  )1(
  .83، 82أصول التشريع اإلسالمي ص )2(
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وإذًا، فالشافعي ال ينكر اعتبار املصاحل، وإمنا ينكر اعتبار األهواء أو الشهوات اليت بدت يف صورة 
عتربة، وقد بنيت هي بذاا على مناسب ، وما دامت املصاحل املرسلة ليست أهواء؛ ألن أصوهلا م)1(املصاحل

ما دامت املصاحل املرسلة، : أقول - مرسل؛ ألا ليست هلا نظائر تشـترك معها يف علة احلكم خبصوصها
  .كذلك فالشـافعي ال ينكر اعتبارها، وال يشدد النكري على من يعتربها

ن هو يف علمه وسعة اطالعه والثقة وكالشافعي يف هذا من أتباع مذهبه إمام احلرمني اجلويين، وهو م -33
به، والغزايل وهو حجة اإلسالم اتهد الذي يعتمد عليه، ويرجع إىل كتبه الشافعية وغريهم، وعز الدين بن عبد 

  ...السالم املصري، اتهد الشجاع الذي مل يكن يبايل يف سبيل احلق شيئًا، ومل يكن يرهب سلطانا أو قوة
عي ومعظم أصحاب أيب وذهب الشاف: "وهو يعد مذاهب الفقهاء يف االستدالل أما اجلويين فحيث يقول،

إىل حكم متفق عليه يف أصل، ولكنه ال يستجيز النأي والبعد إىل اعتماد االستدالل، وإن مل يستند  �حنيفة 
ارة يف واإلفراط، وإمنا يسوغ تعليق األحكام مبصاحل شبيهة باملصاحل املستندة إىل أحكام ثابتة األصول، ق

التمسك باملعىن،  - وهو املدون من مذهب الشافعي  -واملذهب الثالث : "مث حيث يقول بعد هذا". الشريعة
ومن تتبع كالم الشافعي مل : "وإن مل يستند إىل أصل ، على شرط قربه من معاين األصول الثابتة، وحيث يقول

ن عدمها التفت إىل أقرب األصول شبها ا، كدأبه؛ يره متعلقًا بأصل، ولكنه ينوط األحكام باملعاين املرسلة، فإ
  .اهـ )2("طهارتان فكيف تفترقان؟ والبد يف التشبيه من األصل: "إذ قال

فكأنه يشترط . فهو يشترط يف املصلحة، لكنه االشتراط الذي يؤكد حقيقتها، وال خيرج فردا من أفرادها
  .ليشرح املصلحة، ال ليخصصها

بأنه هو املعروف  -وإن مل يستند إىل أصل-  القريب من معاين األصول الثابتة وهو يصف التمسك باملعىن
  .املدون يف مذهب الشافعي

وأخريا حيكم بأن الشافعي كان ينوط األحكام باملعاين املرسلة، وأن كالمه مل يكن متعلقًا بأصل، كما يرى 
  .من يتتبعه
: "... فإن قيل: "وأما الغزايل فهو يقرر أن املصاحل ختصص العموم دون إنكار من أحد؛ إذ يقول -34

ال : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا": �وقد قال . توبتهفالزنديق املتستر إذا تاب فاملصلحة يف قتله وأال تقبل 
وإمنا كلمة . د، وال يبعد قتله؛ إذ وجب بالزندقة قتلههذه املسألة يف حمل االجتها: ، فماذا ترون؟ قلنا)3("إله إال اهللا

الشهادة تسقط القتل يف اليهود والنصارى؛ ألم يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة، والزنديق يرى التقية 
  .)4("عني الزندقة، فهذا لو قضينا به، فحاصله استعمال مصلحة يف ختصيص عموم، وذلك ال ينكره أحد

الغزايل أن املناسب الغريب يف حمل االجتهاد، وأنه ال بعد يف أن يغلب على ظن بعض كذلك يرى 
                                      

الكناية؛ فقد رأوا أن ميكن التمثيل هلذا باملصلحة اليت ادعى احلنفية ترتبها على اعتبار الطالق بائنا إذا كان يلفظ من ألفاظ ) 1(
حيتاج إىل طالق يفطم به نفسه عن املرأة، إذا رأى املصلحة يف _ الزوج كما حيتاج إىل طالق رجعي يتدارك بالرجعة فيه ما فرط منه 

شارع؛ تناقض رغبة ال - وال نسميها مصلحة- ورأى الشافعي أن هذه الرغبة من الزوج . إبانتها، وخاف أن حين إليها قبل أن تنتهي عدا
أو  إذ املصلحة اليت اعتربها الشارع هنا هي املراجعة ال اإلبانة، ومن مث قرر أن الطالق البائن إمنا هو الطالق قبل الدخول، أو على مال،

  ).325، 324عيون املسائل الشرعية ص: وانظر.. (املكمل للثالث
  .من الربهان، له 331ورقة ) 2(
  .�من حديث أيب هريرة  )20(، ومسلم )1400(أخرجه البخاري ) 3(
  ).299، 1/298(املستصفى ) 4(
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الذي مل يظهر "اتهدين، وال يدل دليل قاطع على بطالن اجتهاده، مع أنه فسر هذا النوع من املناسب بأنه هو 
  .)1("تأثريه، وال مالءمته جلنس تصرفات الشرع

جاز  - لو عم احلرام يف بلدة حبيث ال يوجد فيها حالل : " هو يقولوأما عز الدين بن عبد السالم، ف -35
أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه احلاجة، وال يقف حتليل ذلك على الضرورة؛ ألنه لو وقف عليها ألدى إىل 
ضعف العباد، واستيالء الكفار، وأهل العناد على بالد اإلسالم، وال نقطع الناس عن احلرف والصنائع 

 -ومن يتتبع مقاصد الشرع يف جلب املصاحل ودرء املفاسد : "ويقول... )2("ب اليت تقوم مبصاحل األنامواألسبا
حصل له من جمموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا، وأن هذه املفسدة ال جيوز قرباا، 

: فتأمل قوله... )3("ع يوجب ذلكوإن مل يكن فيها إمجاع، وال نص، وال قياس خاص؛ فإن فهم نفس الشر
وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس خاص؛ فإن فهم : "، مث قوله"وال يقف حتليل ذلك على الضرورة"

أحدمها : يظهر لك أنه يرى رأي إمامه يف املصلحة، وأن القياس عنده نوعان -" نفس الشرع يوجب ذلك
خاص، وهو الذي جتمع فيه بني النظريين علة خاصة، والثاين عام، وهو الذي يندرج حتت علة عامة هي 

  .احلكمة أو املصلحة
عى املصاحل مجيعها، مث على هذا النحو يعاجل قدامى الشافعية رعاية املصلحة، فيؤكّدون أن الشارع قد را - 36

حيتمون رعاية كل مصلحة جزئية مل يراعها الشارع بذاا، ما دامت مصلحة فعالً؛ ألن فهم نفس الشرع يوجب 
  .هذه الرعاية

فيدعون أن إمامهم مل يقل باملصاحل، وأن اجلويين يوافق مالكًا يف القول  -أما املتأخرون من فقهاء الشافعية 
ذهبهم فروعا كثرية ال مستند هلا إال رعاية املصلحة، وأم مهما يقولوا يف تعليل عدول ا، ناسني أن يف م

 - اإلمام عن مذهبه القدمي إىل مذهب آخر جديد بعد أن قدم مصر فليسوا مستطيعني أن ينكروا أن املصلحة 
ليت عدل على ختتلف عما رآها عليه يف بغداد، وأن هذا كان أحد األسباب ا -كما رأى صورها يف مصر 

  .ضوئها بعض آرائه، وغَير فيها
                                      

وكل ): "1/311(مث اقرأ قوله . تعريفه للمناسب الغريب، ويف الصفحة التالية هلا رأيه فيه كما نقلناه عنه هنا) 2/298: (انظر يف) 1(
من هذه األصول، لكنه ال يسمى قياسا مصلحة رجعت إىل حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة واإلمجاع فليس خارجا 

ن بل مصلحة مرسلة؛ إذ القياس أصل معني، وهذه املعاين مقصودة عرفت ال بدليل واحدة، بل بأدلة كثرية ال حصر هلا من الكتاب والسنة وقرائ
، فال وجه للخالف يف إثباا، بل األحوال وتفاريق األمارات؛ ولذلك تسمى مصلحة مرسلة، وإذا فسرنا املصلحة باحملافظة على مقصود الشرع

فستخرج من هذه األقوال _ " جيب القطع بكوا حجة، وحيث ذكرنا خالفًا، فذلك عند تعارض مصلحتني يف إثباا، بل جيب ترجيح األقوى
  .برأيه واضحا

ظري شروط؛ لتقدمي هذه املصلحة على على أنه قد اشتهر عنه أنه يفيد اعتبار املصلحة املرسلة بأن تكون ضرورية قطعية كلية، وهي يف ن
  النص عنده، ال رد اعتبارها، كما يتضح من تأمل قوله 

ال جيوز احلكم مبجرده إن مل يعتضد بشهادة أصل، إال أن جيري  -يعين احلاجيات والتحسينيات-الواقع يف الرتبتني األخريني ): "1/293(
هاد جمتهد، وإن مل يشهد الشرع بالرأي فهو كاالستحسان، فإن اعتضد بأصل فذاك جمرى وضع الضرورات، فال بعد يف أن يؤدي إليه اجت

؛ فإنه يقبل االجتهاد يف املصاحل "الضرورات فال بعد يف أن يؤدي إليه اجتهاد جمتهد وإن مل يشهد له أصل معني= = أما الواقع يف رتبة ... قياس
من هذه الرسالة  173فقرة : انظر. رس املشهور، وقد عارضت فيه املصلحة النص عندهالضرورية دون أن يشهد هلا أصل، وميثل هلا مبثال التت

  .فستجد هناك رأينا يف مثال التترس، وأن الذي فيه هو تعارض مصلحتني، ال مصلحة ونص
  ).2/180(قواعد األحكام  )2(
فليس ألحد أن يستحسن، وال : "املعتربة، مث يقول و يف نفس اجلزء يبني األدلة، ويذكر منها االستدالالت) 2/181(قواعد األحكام  )3(

ومن جمموع عبارتيه، ومن ذكره االستدالالت املعتربة ضمن األصول املسلمة هنا خنرج بأن املصلحة … ]153ص[يستعمل مصلحة مرسلة، 
  ...املرسلة اليت ليس لنا أن نستعملها هي اهلوى أو الغرض الشخصي



  

  


	 ا������   32 ��ا���
 ا����	

وهذه بعض الفروع اليت أفىت فيها الشافعية مراعني للمصلحة، دون اعتماد على النص واإلمجاع  -37
  :والقياس، بل دون موافقة هلا أحيانا

جيوز للشافعية إتالف احليوان الذي يقاتل عليه الكفار، وإتالف شجرهم ونبام أيضا؛ حلاجة القتال والظفر 
وجيوزون كذلك أخذ نبات احلرم لعلف البهائم؛ ملا يلحق احلجيج من . م، مع أنه ليس يف هذا نص صريح

بتضبيب اإلناء بالفضة؛ وال بأس عندهم  .))1يا صرحيا �مل يبح هلم، يف حني ى عنه الرسول احلرج لو 
للحاجة دون ضرورة، مع عموم النهي عن استعمال الفضة، كذلك يفتون جبواز ضمان الدرك مع خمالفته 

ويفتون باألكل من الغنيمة يف دار احلرب، مع . للقياس، ويعللون ذلك حباجة الناس إىل معاملة من ال يعرفونه
القسمة، مستندين يف ذلك إىل احلاجة، وقد أطلقوا اجلواز، فلم يقيدوه حبال  ورود النهي عن االنتفاع ا قبل

  ...وهكذا. )2(الضرورة
فاملصاحل : "بقي أن ننظر فيما زعمه اآلمدي من أن اعتبار املناسب املرسل يؤدي إىل حمال؛ إذ قال - 38

) يعين املرسل(وهذا القسم . اؤهاعلى ما بينا منقسمة إىل ما عهد من الشارع اعتبارها، وإىل ما عهد منه إلغ
متردد بني ذينك القسمني، وليس إحلاقه بأحدمها أوىل من اآلخر، فامتنع االحتجاج به دون شاهد باالعتبار 

  ".يعرف بأحدمها من قبيل املعترب دون امللغي
ما ذكرمتوه فرع تصور وجود املناسب املرسل، وهو غري متصور؛ ألننا أمجعنا على أن مث : فإن قيل"

مصاحل معتربة يف نظر الشارع، يف بعض األحكام، وأي وصف قُدر من األوصاف املصلحية، فهو من جنس 
وكما أنه من جنس : قلنا - ما اعتربه؛ وكان من قبيل املالئم الذي أَثَّر جنسه يف جنس احلكم، وقد قلتم به 

املصاحل املعتربة، فهو من جنس املصاحل امللغاة، فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعترب من املصاحل أن يكون 
معتربا فيلزم أن يكون ملغى؛ ضرورة كونه من جنس املصاحل امللغاة، وذلك يؤدي إىل أن يكون الوصف 

وإذا كان كذلك، فالبد من بيان كونه معتربا باجلنس . حد، وهو حمالالواحد معتربا ملغى بالنظر إىل حكم وا
  .اهـ" )3(القريب منه؛ لنأمن إلغاءه، والكالم فيما إذا مل يكن كذلك

 - وأول ما نلحظه يف عبارته أنه قد وقع فيما فر منه؛ إذ حكم بإلغاء املناسب املرسل؛ ذلك أن هذا اإللغاء 
فإن كان يلزم من كون املناسب املرسل من جنس ما : "كن أن يقال بناء عليهومي. ترجيح بال مرجح - هو أيضا 

فيلزم أن يكون معتربا ضرورة كونه من جنس املصاحل املعتربة، وذلك يؤدي  - أُلغي من املصاحل أن يكون ملغى 
  ".إىل أن يكون الوصف الواحد ملغى معتربا بالنظر إىل حكم واحد، وهو حمال

ذي توحي به عبارته هو أنه يعترب إلغاء املناسب هو األصل، مع أن األصل هو االعتبار ال والشيء الثاين ال
، ويعين هذا أن كل وصف "فالبد من بيان كونه معتربا باجلنس القريب منه؛ لنأمن إلغاءه: "إنه يقول. اإللغاء

  .مناسب ملغى عنده ما مل يعترب جبنسه القريب؛ ألن اإللغاء هو األصل
أنه ليس يف اعتبار املناسب املرسل ترجيح بال مرجح، وال حمالٌ؛ ألنه ما دام اعتبار  -بعد هذا  -والواقع 

فاملسكوت عنه حري أن يلحق باألصل، وحسبنا هذا  -املصاحل يف الشريعة هو األصل، واإللغاء عارض عليه 

                                      
  ).1353(ومسلم ، )1349(صحيح البخاري : انظر) 1(
  .61، 60األشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر يف هذه الفروع )2(
  ).217، 4/216(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  )3(
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  .)1(مرجحا
شافعي مهما أنكر ذلك املتأخرون من وهكذا خيلص لنا أن رعاية املصاحل من أصول التشريع يف مذهب ال

  .فقهاء املذهب، ومهما كان نصيب هذا اإلنكار من االشتهار
ويبدو موقف اإلمام أيب حنيفة من املصلحة املرسلة شبيها مبوقف الشافعي منها؛ فإن كال اإلمامني قد  - 39

يعدها ضمن األصول اليت بىن اشتهر عنه أنه ال يقول ا، وإن مل يكن هذا موضع اتفاق، وكال اإلمامني مل 
عليها مذهبه؛ إذ مل يذكرها الشافعي يف الرسالة، ومل يصرح أبو حنيفة، وهو يفيت بأنه قد بىن على رعايتها 

قد انتهى بكليهما إىل قبوهلا؛ فالشافعي إذ  -على تضاده  -أحكاما، غري أن موقف كليهما من االستحسان 
يفسر االستحسان مبا خيرجها من دائرته؛ إذ يقرر  -استحسن فقد شرع  يرفضه بشدة، ويرى أنه تلذُّذ، وأن من

وما " املصاحل الغريبة اليت ال تالئم تصرفات الشارع: "أن املصاحل اليت تندرج رعايتها حتت االستحسان هي
نواعه، كانت املصلحة املرسلة كذلك قط، وأبو حنيفة إذ يقبله ويكثر منه يفسره مبا جيعل رعاية املصلحة أحد أ

  .أو هكذا أفىت هو، وقرر أصحابه وتابعوه من بعد
والذي ال شك فيه أن بني الفتاوى اليت رويت عن اإلمام وصاحبيه، وبعض اتهدين من رجال  -40
وإذا أصاب املسلمون : " فتاوى قامت على رعاية املصلحة وحدها؛ فقد روى أبو يوسف عن اإلمام -مذهبه 

ذحبوا الغنم، وحرقوا املتاع، وحرقوا حلوم الغنم؛ كراهية أن ينتفع _ زوا عن محله غنائم من متاع أو غنم فعج
، وهي فتوى ملحوظ فيها رعاية مصلحة املسلمني، بدفع املفسدة اليت تترتب على ترك )2("بذلك أهل الشرك

  .هذه الغنائم يف أيدي أعدائهم، يتقوون ا
قال فيما  �ع أن النيب ، م)3("ال بأس بالصدقات كلها على بين هاشم: "كذلك روي عن اإلمام أنه قال - 41

بعد أن  - ، فقد رأى أن مصلحتهم )4("إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد؛ إمنا هي أوساخ الناس: "روى عنه مسلم
أو .. الزكاة والصدقة، ومن مث أفىت بهيف أن حيل هلم أخذ  - انقطع عنهم نصيبهم من اخلمس، وهو سهم ذوي القرىب 

هم، ورجع إىل غريهم مبوت عن - يعين سهم ذوي القرىب- فلما انقطع ذلك : ".. كما قال الطحاوي يف شرح اآلثار
  ..)5("بذلك ما قد كان حمرما عليهم، من أجل ما قد كان أحل هلمحلّ هلم  -  �رسول اهللا 

وأما تلقي : "وهذا حممد بن احلسن يقرر أن أحكام املعامالت تدور مع املصلحة وجودا وعدما؛ إذ يقول - 42
السلع، فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك ا، فإذا كثرت األشياء ا حىت صار ذلك ال 

سلع يف حال، وأجازه يف حال أخرى، وليس ؛ ذلك أنه منع تلقي ال)6("فال بأس بذلك إن شاء اهللا - يضر بأهلها 

                                      
وقد  -واضح أنه ليست هناك مصلحة ملغاة قط إال املصلحة اليت عارضتها مصلحة أخرى أقوى منها، أما املصاحل اليت يسموا غريبة  )1(

هي ليست مبصاحل يف نظرنا، وإمنا هي أهواء أو شهوات، فكون األصل يف املصاحل هو االعتبار ليس يف حاجة إىل إثبات بعد ما ف -مثلنا هلا 
  ).وما بعدها) 2/25(املوافقات : وانظر األدلة اليت ساقها الشاطيب إلثباته يف(… قدمناه
  .83الرد على سري األوزاعي ص )2(
  ).1/31(شرح معاين اآلثار للطحاوي  )3(
  .�من حديث املطلب بن ربيعة ) 1072(أخرجه مسلم ) 4(
  .نفس املصدر السابق )5(
  . 336التعليق املمجد، لعبد احلي اللكنوي ص )6(
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  . )1(بني احلالني من فرق إال أن الضرر متحقق يف إحدامها دون األخرى، فوجب أن مينع الضرر؛ رعاية للمصلحة
  ويف فقه املذهب من هذه الفتاوى كثري، نذكر منه استحسان  -43

  .لحة فيه معاملتها بنقيض مقصودهاأيب يوسف توريث زوج املرتدة منها إذا ارتدت يف مرض موته، واملص
واستحسان بقاء عقد املساقاة بعد موت رب األرض إذا كان اخلارج بسرا، وإن كره ورثته ذلك؛ حفظًا 
ملصلحة العامل يف هذه األرض، ودفعا للضرر عنه، وفتوى الصاحبني بتضمني الصناع إال من شيء غالب، 

إىل غري ذلك من األحكام اليت روعيت فيها املصلحة . صلحة الناسكاحلريق الغالب، والعدو املكابر؛ رعاية مل
  .)2(وحدها دون نص، بل عورض النص يف بعضها

االستحسان للمصلحة إذًا نوع من أنواع االستحسان عند أيب حنيفة، وقد رأينا أمثلة له يف الفقرات  -44
كثري يف كتب الفقه عند أيب حنيفة، وهو  -لحةوأمثال هذه الفتاوى اليت ال عماد هلا إال رعاية املص. السابقة

حممد بن أستحسن، مل يلحق به أحد، كما وصفه : اجتاه ال يبدو عجيبا من فقيه العراق الذي كان إذا قال
  .�احلسن 

منعا للقياس من أن يكون تعميم علته منافيا ملصاحل الناس اليت قام الدليل من "وقد كان استحسان اإلمام 
اعتبارها، أو خمالفًا للنصوص أو اإلمجاع، أو عندما تتعارض العلل الشرعية املعتربة فريجح أقواها الشارع على 

  .، فهي رعاية للمصلحة يسميها احلنفية استحسانا)3("تأثريا يف موضع النـزاع، وإن مل يكن هو الظاهر اجللي
شاءوا، ما داموا يبنون األحكام على وواضح أن تغيري االسم ال يعين تغيري حقيقة املسمى، فليسموها ما 

  .رعايتها؛ إذ هذا هو ما يهمنا تسجيله هنا
هكذا بىن الشافعي وأبو حنيفة أحكام الفروع على املناسب املرسل، فدالّ بذلك على أن كال منهما  -  45

  ...قد اعترب املصلحة أصالً تشريعيا، وإن مل يذكرها ضمن أصول مذهبه
هلجرة، فإن للمصلحة املرسلة عنده شأنا آخر؛ ذلك أنه بىن األحكام عليها بوصفها أما مالك، إمام دار ا

أصالً مستقالً، مث اعتد ا مرة ثانية؛ إذ اعترب االستحسان القائم على رعايتها، ولكن بوصف املسائل اليت 
سب املرسل، كما أكثر وقد أكثر من بناء األحكام على املنا... استحسن فيها استثناء من أصل عام هو القياس

إنه تسعة أعشار العلم، فكان من الطبيعي أن يشتهر ا حىت يشيع أنه هو القائل : من االستحسان الذي قال فيه
  .ا وحده

: مث كان من نتائج هذه الشهرة أن إمام احلرمني والغزايل عدا أمورا جوزاها، وأفتيا ا، وجسرا عليها قائلني
لقة، بناًء على مذهب مالك، مع شدة إنكارمها للمناسب املرسل، ومع أن املالكية بعيدون إا للمصلحة املط

                                      
فهو عمل بالنص؛ ألن هذا احلديث يضع املبدأ العام، وهذا املثل جزئية تندرج  "ال ضرر وال ضرار"ال يعترض على هذا بأن دليله هو حديث  )1(

إن املصاحل املرسلة مصاحل جزئية مل تعترب بذواا، وإن اعترب : ، ويف احلديث نفي للضرر عموما ال هلذا الضرر خبصوصه، وهذا ما نعنيه بقولناحتته
  .جنسها العام

عارض اإلمام النصوص اليت تنهى عن إضاعة املال عندما أفىت حبرق املتاع وحلوم الغنم؛ حىت ال تقع يف أيدي األعداء، وعندما أفىت  )2(
  …جبواز التصدق على بين هاشم، مع صراحة احلديث يف حترميه

وانظر املبسوط " يه، وأما مع النص خبالفه فالاملشقة واحلرج إمنا يعترب يف موضع ال نص ف: " وقد صرح متأخرو الفقهاء من احلنفية بأن
  ).1/117(، واألشباه والنظائر البن جنيم )1/303(للسرخسي يف غري موضع، وشرح الكنـز للزيلعي 

له أيضا يقول وهو يتحدث عن الفقه احلنفي، وموقفه " مالك"من  328، ويف ص324أبو حنيفة، ألستاذنا الشيخ حممد أبو زهرة ص )3(
  ". واالستحسان من غري نص أو قياس خفي أخذ باملصلحة: "املصلحة اليت يسلك فيها سبيل االستحسانمن رعاية 
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  .)1(عنها
كذلك كان من نتائجها أن الشاطيب املالكي وجد نفسه مضطرا إىل الدفاع عن إمامه، بإثبات أنه كان 

كثريا من وجوه استرساله، زاعمني استشنع العلماء "متبعا، حىت ليخيل للبعض أنه كان مقلدا ملن قبله، بعد أن 
  . )2("أنه خلع الربقة، وفتح باب التشريع

وقد يبدو عجيبا بعد هذا أن جند من بني العلماء من يقطع بأن مالكًا مل يعتد باملصلحة املرسلة، أو  -46
  .من يشك يف اعتداده ا

ه إمام احلرمني والغزايل مما ال يقول ما أفىت ب - وخباصة من مالكي كابن احلاجب  -ولعل مصدر هذا القطع 
  .)3("لنا ال دليل، فوجب الرد: "به املالكية، بل لعله مل يقصد إال هذا، وإال فكيف استباح لنفسه أن يقول عنها

قد اتفق الفقهاء من الشافعية واحلنفية : "أما الشك يف قول مالك ا، فيصرح به اآلمدي الشافعي؛ إذ يقول
ناع التمسك ا، وهو احلق، إال ما نقل عن مالك أنه يقول ا، مع إنكار أصحابه لذلك عنه، وغريهم على امت

ولعل النقل إن صح عنه فاألشبه أنه مل يقل بذلك يف كل مصلحة، بل فيما كان من املصاحل الضرورية الكلية 
.. ا إال الضروري الكلي القطعي؟، ولسنا ندري كيف يعترب قائالً باملصلحة إذا مل يعترب منه)4("احلاصلة قطعا

  .وهل يعين إنكار مجاعة من املالكية لقوله ا أنه مل يقل ا فعالً؟
أما ... احلقيقة إن كال الطرفني قد بالغ، فجاءت الصورة اليت قدم فيها مذهب مالك غري دقيقة -47

. ة قوية على عكس ما ذهبوا إليهفقد فام أن هنالك أدل -أولئك الذين أنكروا قوله باملصلحة أو شككوا فيه 
فقد فام أن هناك شروطًا البد من توافرها فيها؛ حىت تبىن  -وأما أولئك الذين قرروا قبوله هلا بإطالق 

  .األحكام على رعايتها
وحنن نقدم أوالً أدلة املالكية على اعتبار املصلحة املرسلة أصالً يف مذهبهم، وثانيا ما رأوا أن يقيدوا به تلك 
املصلحة من شروط جيب أن تتوافر فيها حىت يعتربوها، وثالثًا بعض الفتاوى اليت ال سند هلا عندهم إال رعاية 

  ...املصلحة؛ لنرى إىل أي مدى طبق املالكية هذا األصل، وبنوا عليه األحكام
  :أما األدلة فهذه هي -48

أن الشريعة إمنا جاءت؛ لتخرج املكلفني عن داعي أهوائهم، وال جيتمع هذا املعىن مع فرض وضعها  :األول
ولَوِ ����: على وفق أهواء النفوس، فهي إذًا تراعي املصاحل اليت يقوم ا بناء اتمع؛ ضرورة أا ختالف األهواء

                                      
  ).2/211(ذكر ذلك القرايف يف شرح تنقيح الفصول يف علم األصول  )1(
نعم، مع مراعاة مقصود الشارع، أال خيرج عنه، : "وقد قيد استرسال مالك يف اعتبارها بقوله). 312، 2/311(االعتصام له : انظر )2(

إذا : "-فيما حكي عنه  - مث أكد أن إمامه مل يكن مبتدعا مبا حشد من شهادات األئمة؛ فأمحد بن حنبل قال " وال يناقض أصالً من أصوله
إذا رأيت احلجازي : "يعين املبغض ملالك، وابن مهدي قال" أخشى عليه البدعة: "، وأبو داود قال"مالكًا، فاعلم أنه مبتدع رأيت الرجل يبغض

  … ، وهكذا"حيب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خالف السنة
  ).2/289(شرح خمتصر املنتهى وحواشيه  )3(
" ترمجة حمررة: مالك بن أنس"، وقد نقل عنه عبارته كاملة أستاذنا اجلليل الشيخ أمني اخلويل يف كتابه )4/216(ام له اإلحك )4(

باملصاحل املرسلة إال يف نقل موهن، مقيد حبالة دقيقة، مث عزز ذلك بعد بأن =  =واستند إليها يف االطمئنان إىل أن مالكًا ال يقول) 735ص(
اإلمام دي إىل التريث، وحالة بيئة احلجاز وعصر الشيخ ال يعينان على الكثري من هذا االجتاه االستحساين لشيء مل يعرف  معامل التفكري عند

، ولعل عد األستاذ لآلمدي من وجوه احلنفية يف موضعني سهو سبق به القلم؛ فإن اآلمدي من وجوه )3/736: (حتسني الشرع له، انظر
  .نعلم يف هذا خالفًاالشافعية كما أسلفنا، ال 



  

  


	 ا������   36 ��ا���
 ا����	

  .]71:املؤمنون[ ����رض ومن فيهِناتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدت السموات واَأل
أن العقالء قد اتفقوا يف اجلملة، ومنذ أقدم العصور، على أن املعترب يف كل أمر شيبت فيه املنفعة  :والثاين

إمنا هو جهة املصلحة اليت هي عماد الدين  -ومجيع األمور كذلك  -مبضرة ، أو حفت فيه املضرة مبنفعة 
  ...ع فبين هذا كله، وحمل املكلفني عليه طوعا أو كرها؛ ليقيموا أمر دنياهم آلخرموالدنيا، وقد جاء الشر

أن الشأن يف معظم املنافع واملضار أن تكون إضافية ال حقيقية، فهي منافع أو مضار يف حال دون  :والثالث
إلنسان ظاهرة، ولكن فاألكل والشرب مثالً منفعة ل. حال، وبالنسبة إىل شخص دون شخص، أو وقت دون وقت

عند وجود داعية األكل، وكون املتناول لذيذًا طيبا ال كريها وال مرا، وكونه ال يولِّد ضررا عاجالً وال آجالً، 
وجهة اكتسابه ال يلحق ا ضرر عاجل وال آجل، وال يلحق غريه بسببه أيضا ضرر عاجل وال آجل، وهذه األمور 

فع تكون ضررا على قوم ال منافع، أو تكون ضررا يف وقت أو حال، وال تكون ضررا يف قلّما جتتمع؛ فكثري من املنا
آخر، وهذا كله بين يف كون املصاحل واملفاسد مشروعة أو ممنوعة إلقامة هذه احلياة، ال لنيل الشهوات، ولو كانت 

املصاحل واملفاسد ال تتبع موضوعة لذلك مل حيصل ضرر مع متابعة األهواء، لكن ذلك ال يكون، فدل على أن 
  .األهواء

أن األغراض يف األمر الواحد ختتلف، حبيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به، تضرر آخر " :والرابع
ملخالفة غرضه، فحصول االختالف يف األكثر مينع من أن يكون وضع الشريعة على وفق األغراض، وإمنا 

  .)1("افقت األغراض أو خالفتهايستتب أمرها بوضعها على وفق املصاحل مطلقًا، و
  :وأما الشروط اليت يتمسك املالكية بتوافرها يف املصلحة، حىت يبنوا األحكام على رعايتها فهي ثالثة -49

  .املالءمة ملقاصد الشرع حبيث ال تنايف أصالً من أصوله، وال دليالً من دالئله :أحدها
بات املعقولة اليت إذا عرضت على العقول تلقتها أن تكون معقولة يف ذاا، جرت على املناس :وثانيها

  .بالقبول
وما جعلَ ���� :أن يكون يف األخذ ا حفظ أمر ضروري أو رفع حرج الزم يف الدين؛ لقوله تعاىل :وثالثها

  .)2(]78:احلج[ ٍ����علَيكُم في الدينِ من حرج
وأما الفتاوى اليت بنيت على رعاية املصلحة يف املذهب فكثرية، من بينها تنصيب األمثل من غري  -50

اتهدين إماما إذا مل يوجد جمتهد؛ ألن ترك الناس دون إمام فوضى تبعث على اهلرج والفساد، وليس يف 
  .)3(تنصيب مثله إماما من فساد إال فوت االجتهاد، والتقليد كاف حينئذ

بينها إجازة املالكية بيعة املفضول، وهو الذي يوجد من هو أوىل منه باخلالفة؛ ألن بطالا يؤدي إىل  ومن
فساد واضطراب يف األمور، وإىل عدم إقامة مصاحل الناس يف الدنيا، وفوضى ساعة يرتكب فيها من املظامل ما ال 

بن عبد العزيز باخلالفة من بعده إىل رجل وقد أثر عن مالك أنه قال يف عدم عهد عمر . يرتكب يف ظلم سنني
إمنا كانت البيعة ليزيد بن عبد امللك من بعده، فخاف عمر إن ولّى رجالً صاحلًا أال يكون ليزيد بد من : "صاحل

  .)4("القيام، فتقوم فتنة، فيفسد ما ال يصلح
                                      

  ).27- 2/25(املوافقات للشاطيب : انظر يف هذه األدلة األربعة )1(
وقد ذكرها هناك نتائج لألمثلة العشرة اليت أوردها أدلة على ). 314-2/307(االعتصام للشاطيب : وانظر يف هذه الشروط الثالثة )2(

  .رعاية الصحابة للمصلحة
  ).303-2/302(االعتصام : راجع )3(
  ).306-2/303(نفس املصدر  )4(
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  .وواضح يف أن املثالني أخذا باملصلحة وحدها
ة بالواحد؛ إذ القتيل معصوم وقد قُتل عمدا؛ فإهداره داع إىل خرم أصل ومن بينها كذلك جواز قتل اجلماع

القصاص، واختاذ االستعانة واالشتراك ذريعة إىل السعي بالقتل، إذا علم أنه ال قصاص فيه، ومن مث كانت املصلحة 
  .)1(يف تنـزيلهم منـزلة الشخص الواحد وقتلهم به

فلإلمام أن يوظف على  -ومنها أنه إذا خال بيت املال، أو ارتفعت حاجات اجلند وليس فيه ما يكفيهم 
األغنياء ما يراه كافيا هلم يف احلال، إىل أن يظهر مال يف بيت املال، أو يكون فيه ما يكفي، مث له أن جيعل هذه 

ووجه ... صيص األغنياء إىل إحياش قلومالوظيفة يف أوقات حصاد الغالت وجين الثمار؛ لكيال يؤدي خت
  ...)2(املصلحة يف هذا أن اإلمام العادل لو مل يفعل ذلك لبطلت شوكته، وصارت الديار عرضة للفنت

ومنها إجازة شهادة الصبيان بعضهم على بعض يف اجلراح، مع أن العدالة شرط فيها، ومن شروط العدالة 
  ...)3("لذلك هو من باب إجازة قياس املصلحةوإجازة مالك : "قال ابن رشد... البلوغ

وجوب اإلرضاع على  بعدم �ولكن مثت طائفة من فتاوى مالك خصصت النص باملصلحة، كفتواه  - 51
والْوالدات يرضعن ����: حىت ال يلحقها أذى من تعري أو أنفة زوج مثالً، مع أن آيةالزوجة الشريفة اليت تتضرر به؛ 

نهالدوفتواه بسجن املتهم .... صرحية يف وجوب اإلرضاع على الوالدات دون استثناء ،]233:البقرة[ ����أَو
بالسرقة وضربه تعذيبا له حىت يقر؛ مراعاةً ملصلحة أصحاب األموال الذين ال يتمكنون من إقامة البينة على 

مني األجري املشترك وإن وفتواه بتض... عام كما هو واضح )4("واليمني على من أنكر"السارق، مع أن حديث 
وفتواه يف املرأة تطلّق وهي حائض مث ينقطع ... مل يكن صانعا؛ إذ األجراء مؤمتنون بالدليل، ال بالرباءة األصلية

، مث تنتظر بعد ذلك ثالثة أشهر هي - مدة احلمل الغالبة  -حيضها قبل سن اليأس، بأن تنتظر األشهر التسعة 
األشهر؛ إذ لو بقيت منتظرة دون زوج حىت حتيض أو تبلغ سن اليأس عدا، مع أا ليست من ذوات 

فهل تعين هذه الفتاوى ومثيالا أن مالكًا يقدم رعاية املصلحة على ... )5(لتضررت، وكانت عرضة للزلل
  ..النص؟

حسان ، وهذا هو الذي يتفق ونظرة املالكية إىل االست)6(إن ابن العريب يصرح ذا، ولكنه يسميه استحسانا
أما املصلحة فهي أصل عام مستقل، . واملصلحة؛ فإن االستحسان عندهم استثناء من أصل عام قد يكون القياس

تبىن عليه أحكام عامة ال استثناء فيها، وما دام االستحسان سبيالً من سبل رعاية املصلحة، وما دام مالك كان 
ح إىل أي مدى يقوم مذهب مالك على رعاية فلعله قد وض - )7(يكثر منه ويصفه بأنه تسعة أعشار العلم

  .املصلحة
ما ال يتم "ومع ذلك يقرر الشاطيب أن رعاية املصلحة عند مالك قد ترجع إىل حفظ أمر ضروري من باب  - 52

                                      
  ).302، 2/301(نفس املصدر  )1(
  .298-295نفس املصدر ص )2(
  ).2/384(بداية اتهد له : انظر )3(
  ، وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى �من حديث أيب هريرة ) 3/110(أخرجه الدارقطين ) 4(

  ).1/310(ه النووي وابن الصالح كما يف جامع العلوم البن رجب وقد حسن. من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما) 10/252(
  ).2/221(النفراوي يف شرح رسالة أيب زيد  )5(
  ).117، 4/116(الشاطيب يف املوافقات  )6(
: روى العتيب حممد بن أمحد، قال ثنا أصبع بن الفرج، قال: "من اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم، وعبارته) 6/16: (انظر )7(

  .اهـ" تسعة أعشار العلم االستحسان"قال مالك : مسعت ابن القاسم يقول
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وقد ترجع إىل رفع حرج الزم يف الدين، وهي حينئذ من باب . ، وهي إذًا من الوسائل"الواجب إال به فهو واجب
ويقتضينا هذا أن نتحدث يف . )1("وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إىل التقبيح والتزيني ألبتة: "يقولالتخفيف، مث 

  .إجياز عن أنواع املصلحة من حيث مقدار احلاجة إليها
  :والذي أثبته االستقراء أن املصاحل اليت يراد حفظها بالشرائع ال تعدو ثالثة أنواع

ف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، وتنحصر يف احملافظة على مخسة وهي اليت تتوق :املصاحل الضرورية
  :الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال، والتكاليف تتجه يف احملافظة عليها وجهتني: أمور، هي
  .إقامة هذه الضروريات بتحقيق أركاا وتثبيت قواعدها :األوىل

  .ادرء اخللل الواقع أو املتوقع فيه :والثانية
 -من تناول املأكل واملشرب وامللبس واملسكن  -فأصول العبادات شرعت إلقامة الدين، والعادات 

شرعت إلقامة النفس والعقل بوساطة العادات، والعقوبات جبميع أنواعها شرعت لدرء اخللل الواقع أو املتوقع 
  .يف ذلك كله

ودفع احلرج عنهم، فال ختتل بفقده حيام، بل  وهي ما حيتاج إليها الناس لرفع املشقة، :املصاحل احلاجية
يصيبهم حرج ومشقة، فالرخص املخففة يف العبادات كإفطار املسافر يف ار رمضان، وإباحة الصيد والتمتع مبا 

وإباحة السلَم، واالستمتاع، واملزارعة واملساقاة وحنوها، ... يف العادات -حل من لذة املأكل واملشرب وحنوها 
وتضمني الصناع، وضرب الدية على العاقلة، ... يف املعامالت -حة الطالق؛ دفعا لضرر الزوجة الفاسدة وإبا

كل ذلك مصاحل حاجية شرعت لدفع ... يف باب العقوبات -والقسامة ودرء احلدود بالشبهات، وحنوها 
  .احلرج عن الناس، بالتيسري عليهم

وهي ما يرجع إىل اجتناب ما تأنفه العقول الراجحات، وإىل األخذ مبحاسن العادات  :املصاحل التحسينية
ومثاهلا يف العبادات ستر العورات، ويف العادات جتنب اإلسراف، ويف املعامالت االمتناع . وما تقتضيه املروءات

  .)2(عن بيع النجاسات، ويف العقوبات منع املُثلة والغدر، وهكذا
  :ألنواع الثالثة مكمالتولكل من هذه ا -53

ملا شرعت الصالة حلفظ الدين شرع مكمالً لذلك إعالن الصالة وإقامتها مجاعة، وملا : ففي الضروريات"
. شرع القصاص حلفظ النفس شرعت املماثلة مكملة لذلك؛ حرصا على بلوغ املقصود من غري إثارة للعداوة

شرع مكمالً لذلك اعتبار الكفاءة بني الزوجني؛ ألنه أدعى  -وملا شرع الزواج وحرم الزنا حمافظة على النسل 
  ".إىل حسن العشرة، وحرمت اخللوة باألجنبية؛ سدا للذريعة

ملا أبيح قصر الصالة للسفر كمل ذلك جبواز اجلمع بني الصالتني، وملا أبيح تزويج الصغري : ويف احلاجيات"
  ".ملا أبيح البيع كمل ذلك مبشروعية الشهادة عليه، وهكذاو. والصغرية كمل ذلك باشتراط الكفاءة ومهر املثل

ملا وجبت الطهارة كمل ذلك مبا ندب فيها من املستحبات، وملا شرعت األضحية كمل : ويف التحسينيات"
                                      

  ).2/320(االعتصام له : انظر )1(
  راجع : (صة من أصول التشريع اإلسالميملخ -هذه األنواع الثالثة للمصلحة وأمثلتها  )2(

، ويف اإلحكام )314- 1/284(وتستطيع أن ترجع إليها بتفصيل يف املستصفى للغزايل ، )منه، حتت عنوان مقاصد الشريعة 243-242ص
  ). 42- 2/30(، ويف املوافقات للشاطيب )396- 3/393(لآلمدي 
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  "...ذلك بالندب إىل اختيار الضحية، وهكذا
اجيات تعد مكملة ومن أمثلة التكميليات أن التحسينيات يف مجلتها تعد مكملة للحاجيات، واحل"

  . )1("للضروريات، وهلذا كانت الضروريات أصالً للمقاصد الشرعية كلها
بعد هذا العرض املوجز ألنواع املصلحة، نعود إىل آراء األئمة أصحاب املذاهب يف رعايتها، ومل يبق  -54

  ...ة عندهأمامنا اآلن إال مذهب أمحد بن حنبل، فلنبحث يف مكان رعاية املصلحة من أصول الشريع
الذي ال شك فيه أن ملالك : "ولعل أول ما سيلقانا هنا قول ابن دقيق العيد املالكي يف املصلحة املرسلـة

ترجيحا على غريه من الفقهاء يف هذا النوع، ويليه أمحد بن حنبل، وال يكاد خيلو غريمها من اعتباره يف اجلملة، 
؛ فإنه يعترب ابن حنبل ثاين األئمة يف مقدار اعتماده على )2("ولكن هلذين ترجيح يف االستعمال هلا على غريمها

أما املصلحة املرسلة فاملنقول أا خاصة : "املصلحة، وال يكتفي بإثبات أخذه ا فقط كما فعل القرايف؛ إذ قال
باالعتبار ال يطلبون شاهدا  -بنا، وإذا افتقدت املذاهب وجدم إذا قاسوا أو مجعوا أو فرقوا بني املسألتني 

لذلك املعىن الذي مجعوا به أو فرقوا، بل يكتفون مبطلق املناسبة، وهذا هو املصلحة املرسلة، فهي حينئذ يف مجيع 
  .)3("املذاهب
وهل .. إىل أي مدى تصدق دعوى القرايف وابن دقيق العيد على مذهب أمحد بن حنبل؟... ولكن -55

وهل التزم يف هذا األصل .. الذي جيعله ثاين األئمة يف هذا الشأن؟تراه قد أكثر من بناء األحكام عليها بالقدر 
  .التشريعي ما التزمه مالك فيه من ضرورة مالءمته ملقاصد الشارع، وعدم مصادمة نصوصه؟

إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم : "وهو أحد جمتهدي احلنابلة وأئمتهم - يقول الشيخ ابن تيمية 
فلينظر إىل مفسدته ومثرته وغايته، فإن كان مشتمالً على مفسدة  -و التحرمي شيء هل هو على اإلباحة أ

راجحة ظاهرة، فإنه يستحيل على الشارع األمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع حيرمه، ال سيما إذا كان 
  .)4("مفضيا إىل ما يبغضه اهللا ورسوله

فَمنِ اضطُر ����: وجدها مبنية على قوله تعاىل ومن استقرأ الشريعة يف مواردها ومصادرها: "ويقول أيضا
فَمنِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف ِإلثْمٍ فَإِنَّ ���� :، وقوله تعاىل]173:البقرة[ِ ����غَير باغٍ وال عاد فَال إِثْم علَيه

يمحر ومل يكن سببه معصية هي ترك واجب أو  ، فكل ما احتاج الناس إليه يف معاشهم،]3:املائدة[ ����اَهللا غَفُور
  .)5("مل حيرم عليهم؛ ألم يف معىن املضطر الذي ليس بباغٍ وال عاد_ فعل حمرم 
وتعليق العقود والفسوخ : "... وهو أيضا إمام من جمتهدي احلنابلة -ويقول الشيخ ابن قيم اجلوزية  -56

إليه الضرورة أو احلاجة أو املصلحة، فال يستغين عنه  أمر قد تدعو_ والتربعات وااللتزامات وغريها بالشروط 
ال سياسة إال "ألحد الشافعية فيما قاله هذا الشافعي من أنه  )7(مث هو يورد مناقشة ابن عقيل احلنبلي... )6("املكلف

                                      
  .245 - 244صهذه الفقرة كلها منقولة عن أصول التشريع اإلسالمي  )1(
  .212إرشاد الفحول للشوكاين ص: انظر )2(
  ).2/159(تنقيح الفصول له  )3(
الد التاسع من املنار : نقله عنه الشيخ مجال الدين القامسي، ضمن ما علق به على ما مساه رسالة يف املصاحل املرسلة للطويف انظر )4(

  .796ص
  ).3/294(جمموع الفتاوى  )5(
  ).3/288( إعالم املوقعني )6(
  .هـ515هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، له اجلدل يف األصول، تويف سنة  )7(
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 إىل الصالح وأبعد عن الفساد، السياسة ما كان فعالً، يكون معه الناس أقرب:" ، حيث يقول"ما وافق الشرع
وحي، فإن أردت بقولك ما وافق الشرع أنه مل خيالف ما نطق به الشرع وال نزل به  �وإن مل يضعه الرسول 

فصحيح، وإن أردت ال سياسة إال ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة؛ فقد جرى من اخللفاء الراشدين من 
على  القتل والتمثيل ما ال جيحده عامل بالسنن، ولو مل يكن إال حتريق املصاحف؛ فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه

  .)1("لكفى - لنصر بن حجاج  �للزنادقة، ونفي عمر بن اخلطاب  �علي مصلحة األمة، وحتريق 
ويعقب ابن القيم على هذا بأن كال من املفرط واملفرط يف هذا املقام قد قصر يف معرفة ما بعث اهللا به رسوله وأنزل 

فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه : "لهبه كتبه، وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات؛ ليخلص إىل قو
بأي طريق كان فثم شرع اهللا ودينه، واهللا سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن خيص طرق العدل وأماراته وأعالمه بشيء، 

مث ينتهي إىل هذه  )2("مث ينفي ما هو أشهر منها، وأقوى داللة، وأبني أمارة، وال حيكم عند وجودها وقيامها مبوجبها
  .)3("فأي طريق استخرج ا العدل والقسط فهي من الدين، ليست خمالفة له: "يجةالنت

وحدها؛ فقد أفىت بنفي أهل الفساد فتاوى كثرية بنيت على املصلحة  �وقد رويت عن اإلمام أمحد  - 57
عقوبة من والدعارة إىل بلد يؤمن فيه من شرهم، ورأى أن يغلّظ احلد على شارب اخلمر يف ار رمضان، وأوجب 

، وجوز )5(، وحكم بأن يضمن األجري املشترك وإن مل يتعد)4(طعن يف الصحابة، فلم يسمح للسلطان بالعفو عنه
ختصيص بعض األوالد باهلبة إذا كان هناك ما يقتضي ختصيصه ا كحاجة أو زمانة أو عمى، أو كثرة عائلة، أو 

ه إذا كان فيه فسق أو بدعة، أو كان ينفق ما يأخذ اشتغال بطلب العلم، كما جوز صرف العطية عن بعض ولد
  .)6(على معصية اهللا، أو يستعني بإنفاقه على هذه املعصية

وألصحاب أمحد فتاوى كان أساسها املصلحة العامة، من بينها فتواهم جبواز إجبار املالك على أن  - 58
فإذا قدر أن قوما اضطروا إىل : "... ال ابن القيميسكن يف بيته من ال مأوى له إذا كان فيه فراغ يتسع له، أو كما ق

السكن يف بيت إنسان ال جيدون سواه وجب على صاحبه بذله بال نزاع، لكن هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه 
قوالن للعلماء، ومها وجهان ألصحاب أمحد، ومن جوز أخذ األجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة 

  .)7("املثل
كذلك فتواهم بإجبار أهل الصناعات عليها بأجر املثل، إذا احتاج الناس إىل صناعام، أو كما ومن بينها 

ومن ذلك أن حيتاج الناس إىل صناعة طائفة كالفالحة والنساجة والبناء وغري ذلك، فلويل األمر : "قال ابن القيم
  .)8("أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم؛ فإنه ال تتم مصلحة الناس إال بذلك

بدونه يف احلرج، خمصصني عموم وأفىت بعض متأخري احلنابلة جبواز التسعري، إذا احتاج الناس إليه ووقعوا 
التسعري منه ما هو ظلم حمرم، ومنه ما هو : "أو كما قال ابن القيمعن التسعري مبا عدا هذه احلالة،  �ي النيب 

                                      
  .13، 12الطرق احلكمية ص )1(
  .14نفس املصدر ص )2(
  .14نفس املصدر ص )3(
  ).4/313(إعالم املوقعني  )4(
  ).6/107(املغين البن قدامة  )5(
  ).7/265(املصدر السابق  )6(
  .239الطرق احلكمية ص )7(
  .226املصدر السابق ص )8(
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يع بثمن ال يرضونه، أو منعهم مما أباح اهللا تعاىل عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغري حق على الب
وإذا تضمن العدل بني الناس مثل إكراههم على ما جيب عليهم من املعاوضة بثمن املثل، . فهو حرام - هلم 

  ".فهو جائز، بل واجب - ومنعهم مما حيرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض املثل 
يا رسول اهللا لو سعرت : فقالوا �غال السعر على عهد النيب : فأما القسم األول فمثل ما روى أنس، قال"

وإين ألرجو أن ألقى اهللا وال يطالبين أحد مبظلمة ظلمتها إياه يف إن اهللا هو القابض الباسط املسعر، : "فقال! لنا
الناس يبيعون سلعهم على الوجه املعروف من غري رواه أبو داود والترمذي وصححه فإذا كان  )1("مالدم وال 

ظلم منهم، وقد ارتفع السعر؛ إما لقلة الشيء وإما لكثرة اخللق فهذا إىل اهللا، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها 
  ".إكراه بغري حق

القيمة املعروفة، وأما الثاين فمثل أن ميتنع أرباب السلع من بيعها، مع ضرورة الناس إليها، إال بزيادة على "
فهنا جيب عليهم بيعها بقيمة املثل، وال معىن للتسعري إال إلزامهم بقيمة املثل، والتسعري ههنا إلزام بالعدل الذي 

  . اهـ )2("ألزمهم اهللا به
على املصلحة وحدها، ويعتربون وأصحابه وتالميذهم، فيفتون بناء  �وهكذا ميضي اإلمام أمحد  -  59

امة الشريعة العادلة، واحلكم العادل، ومحاية اجلماعة اإلسالمية، حىت ليقتلون اجلاسوس على املصلحة أصالً إلق
املسلمني إذا اقتضت املصلحة قتله، ويقتلون من يدعو إىل بدعة خيشى منها على اجلماعة اإلسالمية، إذا مل 

املالكية حيال املصلحة، فريون لكنهم يتقيدون يف هذا كله مبا يتقيد به ... )3(يكن من مصلحة املسلمني بقاؤه
ضرورة مالءمتها ملقاصد الشارع اإلسالمي، وأن تكون يف ذاا جارية على املناسبات املعقولة اليت تتلقاها 

  .العقول بالقبول، وأن يكون يف األخذ ا رفع حرج كان ممكنا أن يقع فيه الناس لوالها
أنه ال اعتبار _ بار املصلحة أصالً تشريعيا يف مذهبهم وواضح من هذه الشروط اليت يقيد ا احلنابلة اعت

هو أقل ما جيب توافره  -على هذا  -عندهم ملصلحة تصادم نصا، فهم يف هذا إذًا كاملالكية، واإلرسال عندهم 
  ...يف مصلحة يبنون األحكام عليها

تشريعيا ميكن أن نستخلص من هذا العرض املوجز ملوقف األئمة األربعة من اعتبار املصلحة أصالً  -60
  :هذه احلقائق

أن املصلحة مقصد الشارع يتفق األئمة مجيعا على تفريع األحكام اليت تكفله، وإن مل يعدها  :احلقيقة األوىل
بعضهم ضمن األصول املعتربة يف مذهبه؛ إما ألنه رآها داخلة يف دليل آخر، وإما ألنه مل يكتب يف أصول 

  ...)4(مذهبه

                                      
  ، )1314(، والترمذي )3451(، وأبو داود )2545(، والدارمي )12181(أخرجه أمحد ) 1(

  .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال الترمذي�، من حديث أنس بن مالك )2200(وابن ماجه 
  .224، 223نفس املصدر ص )2(
  .301ابن حنبل ص )3(
حنيفة يف األصول، ولكن فتاواه دلتنا على أنه اعترب املصلحة، وبىن عليها أحكاما، من باب االستحسان، وقد كتب  مل يكتب أبو )4(

: 479إنه يقول يف الرسالة ص… الشافعي يف األصول رسالته، ومل يعرض للمصلحة باعتبارها أصالً مستقالً؛ ألنه يرى أا نوع من القياس
يكون الشيء يف معىن األصل، فال خيتلف القياس فيه، والثاين أن يكون الشيء له يف األصول أشباه، وذلك أحدمها أن : القياس من وجهني"

يكاد يكون صرحيا يف أن علة القياس هي احلكمة واملصلحة ال الوصف املناسب  �، وهذا الكالم للشافعي "يلحق بأوالها به وأكثرها شبها فيه
  .فسرها الشاطيب، ال كما يفسرها سائر األصولينيالظاهر املنضبط، أو هي العلة كما ي
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أن اإلمامني مالكًا وأمحد يعدان املصلحة أصالً مستقالً تبىن األحكام عليه وحده؛ وهلذا  :لثانيةواحلقيقة ا
أما الشافعي فهو يعتربها من القياس مبعناه الواسع، وأما أبو ... قيداها بشروط رأياها ضرورية يف هذا املقام

عتبارها شروط مالك وابن حنبل، وإال فهي حنيفة فيعتربها نوعا من أنواع االستحسان؛ وهلذا فقط مل يذكرا ال
  .ألزم يف نظرمها

أنه مل يفترض أحد من األئمة مصادمة املصلحة للنص أو لإلمجاع؛ ألا ال ميكن أن تعترب  :واحلقيقة الثالثة
تندرج حتت قاعدة أخرى هي أن  -يف احلاالت القليلة اليت تقع فيها  -أساسا يبىن عليه أصل ما، وألا 

وليس معىن هذا اعتبار احملظور الذي أباحته الضرورة مباحا دائما؛ فإن الضرورات . رات تبيح احملظوراتالضرو
  .وواضح أن هذا إمنا يقبل يف املصاحل الضرورية، ال يف احلاجية، وال يف التحسينية.. تقدر بقدرها

هو املعامالت، والسياسة الشرعية، أن جمال اعتبار املصلحة أصالً تشريعيا يف املذاهب  :واحلقيقة الرابعة
والعادات؛ ذلك أن هذه مجيعا إمنا ينظر فيها إىل مصاحل الناس، ويقصد باألحكام اليت تشرع هلا حتقيق تلك 

قد تكون فيها مصلحة، ولكن هذا ال مينع أن األصل فيها هو التعبد، : أما العبادات فهي حق الشارع. املصاحل
خذ بالتلقي عن الشارع، فليس بالزم أن تكون أحكامها مبنية على مناسبات وأن كل ما يتصل ا إمنا يؤ

  .معقولة، وال جيوز أن نشرع حنن جديدا من األحكام فيها
  .واآلن ماذا يرى الظاهرية والشيعة واخلوارج يف اعتبار رعاية املصلحة أصالً تشريعيا؟ - 61

فقد ذهبوا  - احلافظ أبو حممد علي ابن حزم األندلسي  - حاب الظاهر كما يسميهم أحدهم أما الظاهرية، أو أص
إال بنص كالم اهللا  - يف شيء من األشياء كلها  - ال جيوز احلكم ألبتة : إىل إبطال القول بالقياس يف الدين مجلة، وقالوا

اع من مجيع علماء األمة كلها متيقَّن أنه من فعل أو إقرار، أو إمج �، أو مبا صح عنه �تعاىل، أو نص كالم النيب 
قاله كل واحد منهم، دون خمالف من أحد منهم، أو بدليل من النص، أو من اإلمجاع املذكور الذي ال حيتمل إال 

  .)1("والبد، ال جيوز غري ذلك أصالً �وجها واحدا، واإلمجاع عند هؤالء راجع إىل توقيف من رسول اهللا 
ال الرأي، متناولني فتاوى الصحابة املبنية على رعاية املصلحة وحدها مبثل قول ابن إبطكذلك ذهبوا إىل 

وأما ما رووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي، فإمنا أفىت منهم من أفىت برأيهم على سبيل اإلخبار : "حزم
  .)2("بذلك أو الصلح، ال على أنه حكم بات، وال على أنه الزم ألحد

ا أن يكون هذا موقف الظاهرية من املصلحة، ما داموا يلتزمون ظواهر النصوص ال ولعله ليس غريب
  .)3(يتعدوا
  .وأما الشيعة فهم يرون أن الدين إمنا يتلقى عن معصوم، وأن القياس رأي، والدين ال يؤخذ بالرأي -62

حاجتهم إىل االجتهاد ميسور دائما، فما  -وهو دليل عندهم  -ولعل مصدر هذا عندهم أن إمجاع العترة 

                                      
  ).56، 7/55(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  )1(
  ).6/40(املصدر السابق  )2(
غري أن هذا تشريع مبين على " ال ضرر وال ضرار: "قد يعترض على هذا بأم يبنون األحكام على رعاية املصلحة؛ اعتمادا على حديث )3(

  . صلحة باعتبارها أصالً، وحنن نريد املصلحة أصالً مستقالً كالنصوص، ال مندرجة حتت نصنص ال على امل
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  .؟)1(الفردي، وبناء األحكام على املصلحة اردة، ما داموا يستطيعون أن جيمعوا على كل ما فيه مصلحة عامة
وال يكاد يفترق رأي اخلوارج يف أصول الفقه عن آراء أئمة املذاهب، فهذا أحد علماء األصول  - 63
وصف مناسب ترتبت : املصاحل املرسلة، وهي عبارة عن: من االستدالل: "يقول يف املصلحة املرسلة )2(عندهم

عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم مفسدة، لكن الشارع مل يعترب ذلك الوصف بعينه وال جبنسه يف شيء 
املطلق، فكأن هذا الوصف  من األحكام ، ومل يعلم منه إلغاء له، وبذلك مسي مرسالً؛ ألن املرسل يف اللغة

  ".املناسب قد أطلق عن االعتبار واإلهدار
وجدم يقبلون هذا النوع من  - رمحهم اهللا تعاىل  - وأنت إذا تأملت مذهب األصحاب : "ويقول يف حكمه

املناسبة، ويعللون به ملا دل عليه جممالً، أي وإن مل يدل دليل على اعتباره بعينه أو جنسه؛ فإن األدلة الشرعية 
ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصالح لَهم خير وإِنْ ����: دالة على اعتبار املصاحل مطلقًا، كما يف قوله تعاىل

خحِتلصالْم نم فِْسدالْم لَمعاهللا يو كُمانوفَإِخ مطُوهمع أن املقاصد الشرعية إمنا اعتربت  ،]220:البقرة[ ����ال
املصاحل مجلة وتفصيالً، فينبغي إحلاق ما مل يعلم اعتباره منها مبا علم اعتباره؛ لعلمنا مبراعاة األصلحية منه تعاىل؛ 

وتكرما على عباده، ال وجوبا وال إجيابا، مث ميثل لبناء األحكام عليها عندهم ببعض األمثلة، تفضالً على خلقه، 
ويذكر أن كثريا من الفروع مبنية عليه، وأن للمالكية به اهتماما، وهو كالم مردد فيما يبدو يل، وما أحسب 

  .فيه جديدا على قارئ كتب األصول املؤلفة على مذاهب األئمة األربعة
فثمت مذاهب يف املصلحة ال يشبه أحد املذاهب اليت ذكرنا، ال لألئمة األربعة، وال .. وأخريا - 64

للظاهرية، وال للشيعة، وال للخوارج؛ إذ هو يقوم على افتراض أن املصلحة ختالف النص واإلمجاع أحيانا، وأن 
ا املذهب هو الذي نعرضه، ونناقشه، رعايتها هي املقصد العام للتشريع، أما النص واإلمجاع فوسيلتان، وهذ

  ...ونترجم لصاحبه يف أبواب هذه الرسالة
إنه مذهب يقدم رعاية املصلحة على كل دليل سواها، والقائل به هو العامل احلنبلي املعروف باسم جنم 

  ... الدين الطويف
  

* * *    

                                      
، )أصول تيمور 62النسخة املخطوطة احملفوظة باخلزانة التيمورية حتت رقم (من أصول الفقه عند الشيعة  308- 306ارجع إىل ص )1(

قائلني ا فإنه يقرر أن غاية ما يف الباب أن يغلب الظن، لكن التكليف من فعل اهللا سبحانه، فيبىن على ما علمه ال على ما ظنناه، مث يورد على ال
  … اعتراضات

راجع . [د عبد اهللا بن محيد الساملي اإلباضي يف شرح طلعة الشمس على األلفية املسماة بشمس األصول، وكالمها لهأبو حمم )2(
  ].أصول فقه النحل 33من النسخة املطبوعة مبطبعة املوسوعات بباب اخللق، واحملفوظة بدار الكتب حتت رقم  2جـ 185، ص143ص
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  �Uــ�;? و�6ه�ــ?
وجنم الدين الطويف هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي ابن سعيد، ينسب إىل ...  - 65

، ولد فيها، وشهدت أعوامه األوىل، وينسب إىل صرصر أيضا، وهي "صرصر"وهي قرية من أعمال  )1("طوىف"
، كما ينسب إىل )2("صرصر السفلى"قرية من سواد بغداد تقع على مسافة فرسخني منها، وتعرف باسم 

يعرف  فهو طويف، صرصري، بغدادي، وزاد احلافظ ابن حجر على ما ذكره غريه أن الطويف كان... بغداد
  .)3(بابن أيب عباس

على السنة اليت ولد فيها، بل مل يتحدث بعضهم عن تاريخ  - فيما رأيت  - مل يتفق الذين ترمجوا له  - 66
الذيل "، وابن رجب يف )4(على التحديد 657أنه ولد سنة " الدرر الكامنة"مولده أصالً؛ فاحلافظ ابن حجر يقرر يف 

يقرران أنه ولد سنة بضع وسبعني وستمائة، أما  -  )6("شذرات الذهب"يف ، وابن عماد )5("على طبقات احلنابلة
فال يعرضان لتاريخ  -  )8("بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة"والسيوطي يف  )7("أعيان العصر"الصفدي يف 

لدين القامسي ومجال ا )9("روضات اجلنات يف أحوال العلماء السادات"يف " اخلوانساري"مولده أصالً، وكذلك فعل 
  .له" رسالة يف املصاحل املرسلة"، وقدم ا مامساه )10(يف الترمجة اليت كتبها عنه

اختلفوا يف حتديد عام وفاته؛ فاحلفاظ الثالثة  - فيها " الطويف"وكما اختلفوا يف حتديد السنة اليت ولد  -67
والسيوطي . ، وينقل هذا عنهم القامسي)716(يذكرون أنه تويف عام ) ابن رجب، وابن حجر، وابن العماد(

ما  -، وإن كان هو يرى )711(ينقل يف بغية الوعاة، عن ابن مكتوم يف تاريخ النحاة، أنه مات يف رجب عام 
، ومؤلف )11("كشف الظنون"، وصاحب "اخلوانساري"، وينقل عنه )710(مات عام أنه قد  -يراه الصفدي 

  .)12("املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل"
كما ذكر احلافظ ابن حجر، أو هو على األقل ولد ) 657(والذي يبدو أن الطويف ولد يف عام  -68

، ومعىن هذا أنه )13(بالقرن السابع" التفسرياإلكسري يف قواعد "حول هذا التاريخ؛ فقد حدد تاريخ نسخ كتابه 

                                      
باخلاء، وكالمها حتريف؛ أما األول فألن ابن رجب نص " طوخى"ويف األعالم للزركلي أن امسها ، "طوف"يف الدرر الكامنة أن امسها  )1(

  .وأما الثاين فتحريفه ظاهر). كزلفى(على أا على وزن فعلى 
 صرصر العليا، وصرصر السفلى، ومها على ضفة ر عيسى، ورمبا: قريتان من سواد بغداد) كجعفر(أن صرصر : يف معجم البلدان )2(
  .منه) 5/35: (انظر. ر صرصر فينسب النهر إليهما، وبني السفلى وبغداد حنو فرسخني: يقال

  .1850: ، ورقم ترمجته فيه هو)2/154(الدرر الكامنة  )3(
  .نفس املصدر السابق )4(
  . تاريخ 1523من املخطوطة احملفوظة بدار الكتب حتت رقم ) 3/357(من النسخة املطبوعة، و 746برقم ) 2/366( )5(
)6( )6/39.(  
  .تاريخ 1091من املخطوطة احملفوظة بدار الكتب حتت رقم  1جملد  11ص )7(
  .262ص )8(
  .323ص )9(
  .، أصول الفقه612هـ، واحملفوظة بدار الكتب حتت رقم 1324من جمموعة الرسائل األصولية اليت طبعت عام  39ص )10(
  ).492، 409، 405، 378، 200، 156، 105، 1/70(انظر  )11(
يف احلديث عن كتب القواعد، ومؤلف هذا الكتاب هو الشيخ عبد القادر بن أمحد بن مصطفى املعروف بابن بدران  236انظر ص )12(

  .الدمشقي
املنقول عن مكتبة قره جليب زادة بتركيا، واحملفوظ اآلن مبعهد إحياء املخطوطات ) 793إىل  646من  940رقم (ارجع إىل الفيلم  )13(

  .العربية بدار اجلامعة العربية يف القاهرة، أو إىل النسخة املصورة عن هذا الفيلم يف مكتبة األزهر
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يف جدة : ألف قبل أن ينتهي هذا القرن مبدة تتسع لنسخه، وأن الطويف كان آنذاك يف سن تسمح له بتأليف مثله
  .موضوعه، وحسن ترتيبه، وعمق تناوله ملا عرض فيه من مسائل تتصل مبختلف العلوم والفنون

ابن رجب، (كما قرر احلفاظ الثالثة ) 716(نرجح أنه كان عام  أما عام وفاته، فلعل من حقنا أن -69
شرح "أو هو على األقل مل يسبق هذا العام؛ ذلك أن الطويف قد ذكر يف آخر كتابه ) وابن حجر، وابن العماد

من نفس  28من ربيع اآلخر، وفرغ منه يوم الثالثاء  13ابتدأ يف تأليفه يوم االثنني "أنه " األربعني النووية
مث ذكر يف آخر كتابه ... )1("لشهر، كالمها من سنة ثالث عشرة وسبعمائة، مبدينة قوص من أرض الصعيدا
من ربيع األول، وفرغ منه يوم اخلميس  13ابتدأ فيه يوم السبت "أنه " اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية"

 - كما هو واضح  -ويتفق هذا ... )2("من ربيع اآلخر، كالمها يف سنة ست عشرة وسبعمائة ببيت املقدس 23
مع ما ذكره احلفاظ الثالثة وغريهم من أن وفاته كانت ببيت املقدس، ومن أنه قضى يف قوص بأرض الصعيد  -

، مث عاد إىل بالد الشام )715(، وجاور عام )714(عدة سنوات، مث هو يعزز ما قرروه من أنه قد حج عام 
  .وأقام ببلد اخلليل حىت مات رمحه اهللا

فإن يف هذه احلياة  - وإذا كان احلفاظ الذين ترمجوا للطويف قد اختلفوا يف بعض ما يتصل حبياته -70
  ...حقائق مل خيتلفوا فيها

ومن بني هذه احلقائق أن نشأته األوىل كانت يف قريته طوىف، حيث تتلمذ على بعض شيوخها، وحفظ خمتصر 
  .لنحويف ا )4(يف الفقه، واللمع البن جين )3(اخلرقي

زين الدين علي بن حممد ومن بينها أنه تردد على صرصر بعد ذلك؛ حيث قرأ الفقه فيها على الشيخ 
  .)5(الصرصري، وهو الفقيه احلنبلي املشهور بابن البوقي

حفظ كتاب  -وهذا حقيقة أيضا  -هـ 691فلما انتقل الطويف إىل بغداد بعد هذه الفترة، يف سنة 
وقرأ العربية والتصـريف على أيب عبد اهللا حممد  ،)7(يف الفقه، مث حبثه على الشيخ تقي الدين الزريرايت )6("احملرر"

                                      
حديث تيمور، ويالحظ أن العام الذي تويف : 466خلطية احملفوظة بدار الكتب حتت رقم من النسخة ا) 184(انظر ظهر الورقة األخرية  )1(

  …ينفي األولني منها 713فإثبات أنه ظل حيا إىل عام  ،716، 711، 710: تويف فيه الطويف يتردد بني ثالثة فقط هي
  .هـ757تفسري، واملنسوخة عام  687من النسخة املخطوطة احملفوظة بدار الكتب حتت رقم ) 218(انظر ظهر الورقة األخرية  )2(
نسبة إىل بيع اخلرق، ذكره السمعاين،  -بكسر اخلاء املعجمة وفتح الراء املهملة  -هو عمر بن احلسني بن عبد اهللا بن أمحد اخلرقي  )3(

إن عدد مسائله : تصره هذا هو أوفر كتب املذهب احلنبلي حظا من خدمة علماء املذهب، قال أبو إسحاق الربمكيهـ، وخم334تويف سنة 
  .ضبطت له ثالمثائة شرح، أعظمها وأشهرها املغين لإلمام موفق الدين املقدسي: ألفان وثالمثائة مسألة، وقال فيه عز الدين املصري

اللمع "هـ، وكتابه 392لي، من أئمة النحو والعربية، وله شعر، ولد يف املوصل، وتويف ببغداد عام هو أبو الفتح عثمان بن جين املوص )4(
  ).625، 2/624(األعالم : انظر" ابن جين أعرف بشعري مين: "خمطوط وكان املتنيب يقول" اللمع يف النحو"

السني ذا االسم يف الكتاب غري الطويف، ومل ذكر خطأ أن امسه سليمان بن عبد القوي، مع أنه ليس يف حرف ) 1/159(يف األعالم  )5(
  .ومل أعثر له على ترمجة يف الدرر الكامنة، وال يف ذيل طبقات احلنابلة، وال يف األعالم

هـ، وحذا فيه حذو اهلداية أليب اخلطاب الكلوذاين، فنسب الروايات 652ألفه اإلمام جمد الدين ابن عبد السالم بن تيمية املتوىف سنة  )6(
ل الفقهية إىل اإلمام أمحد، وقد شرحه الفقيه املتفنن عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي امللقب بصفي الدين، واملتوىف سنة الروايات واملسائ

  .220املدخل ص: ، مث علقت عليه بعد ذلك عدة حواشي حسنة، انظر)حترير املقرر يف شرح احملرر(هـ، ومسى شرحه له 739
بن إمساعيل بن أيب الربكات بن مكي بن أمحد الزريرايت مث البغدادي، اإلمام فقيه العراق، ومفيت هو عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر  )7(

، وتفقه ببغداد، مث ارحتل إىل دمشق وعاد إىل بلده، وقد برع يف الفقه وأصوله، ومعرفة املذهب، 668اآلفاق، تقي الدين أبو بكر، ولد سنة 
هت إليه معرفة الفقه بالعراق، وويل القضاء، ودرس بالبشريية، مث باملستنصرية، حىت تويف رمحه اهللا سنة واخلالف، والفرائض ومتعلقاا، وهلذا انت

  ).2/410(الذيل على طبقات احلنابلة : هـ انظر729
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، وتلقى أصول الفقه عن النصر الفاروقي وغريه، ومسع احلديث عن الرشيد بن )1(حممد بن احلسني املوصلي
، )5(القالنسي، واحملدث أيب بكر )4( ، واحلفيد عبد الرمحن بن سليمان احلراين)3(وإمساعيل بن الطبال، )2(القاسم

  ... وغريهم
والذي ال شك فيه أن حياة احلفظ والقراءة والدرس اليت حرص عليها الطويف يف قريته طوىف، ويف  -71

قد أتاحت له أن جيالس العلماء والفضالء يف كل هذه البيئات، وقد كان يف الطويف  - صرصر، مث يف بغداد 
، مث كان لدراسته للمنطق )6(ذكاء شديد وقوة حافظة، فدرس اجلدل، وأفرد جدل القرآن مبؤلَّف خاص

ال يف والفرائض أثر يف معظم ما صنف بعد ذلك، فبدا جريئًا يف تفكريه، حر الرأي إىل حد بعيد، حىت لقد ق
أال تسارع فيه إىل  -فأوصيك أيها الناظر فيه، ايل طرفه يف أثنائه ومطاويه : "مقدمة شرحه لألربعني النووية

إنكار خالف ما ألفه ومهك، وأحاط به علمك، بل أجِد النظر وجدده، وأعد الفكر مث عاود؛ فإنك حينئذ 
ومل أضع : "الذي ألفه يف بغداد قطعا" يف قواعد التفسرياإلكسري "وقال يف مقدمة كتابه ". )7(جدير حبصول املراد

أضع هذا القانون ملن جيمد عند األقوال، ويعتمد لكل من أطلق لسانه وقال، بل وضعته ملن ال يغتر باحملال، 
ويعين هذا وذاك أنه كان يرى يف بعض آرائه ما خيالف األقوال، ... )8("وعرف الرجال باحلق ال احلق بالرجال

ألفه الوهم وأحاط به العلم، فهو إذًا حريص على أن يفكر حبرية، مث هو يقرر يف جرأة ما يراه ولو  وخيالف ما
  .خالف فيه غريه

. فقيها حنبليا أصوليا متفننا -بإمجاع من أرخوا له  - يف هذه الفترة من حياة الطويف، كان يعد  -72
كان فقيها حنبليا، عارفًا بفروع مذهبه مليا، "إنه : والصفدي يقول )9("كان دينا، ساكنا قانعا"فالذهيب يقرر أنه 

والتاريخ وغري شاعرا أديبا، فاضالً لبيبا، له مشاركة يف األصول، وهو منها وافر احملصول، قيما بالنحو واللغة 
وابن حجر ينقل عن  ،)10("ذلك، وله يف كل ذلك مقامات ومبارك، ومل يزل كذلك إىل أن تويف رمحه اهللا تعاىل

كان فاضالً له معرفة، وكان مقتصدا يف لباسه وأحواله، متقلالً من  - أي الطويف  - أنه : "القطب احلليب

                                      
ح املفتاح، أن علي بن احلسني بن القاسم املوصلي فقيه أصويل عامل بالعربية، مولده ووفاته باملوصل، له شر): 668/ 2(يف األعالم  )1(

، وأظنه املقصود هنا وقد )هـ755 -681(وشرح التسهيل، وخمتصر ابن احلاجب، وشرح البدائع البن الساعايت، ونظم احلاوي الصغري 
  .حرف امسه من علي إىل حممد؛ إذ مل أجد ترمجة باسم حممد بن احلسني املوصلي

رشيد الدين أبو عبد اهللا ابن أيب القاسم ، : قرئ، احملدث، الصويف، الكاتبهو حممد بن عبد اهللا بن عمر بن أيب القاسم البغدادي، امل )2(
كان عاملًا صاحلًا من حماسن البغداديني وأعيام، ذا لطف وسهولة وحسن أخالق، عين باحلديث، وويل مشيخة دار . هـ623ولد سنة 

  . هـ، ودفن مبقربة اإلمام أمحد707علو اإلسناد، تويف سنة احلديث املستنصرية، ومسع منه خلق من أهل بغداد والرحالني، وانتهى إليه 
  هو إمساعيل بن علي بن الطبال، كان شيخ املستنصرية، وقد مسع عن عمر بن مكرم،  )3(

  ). 6/16(شذرات الذهب . 708وابن روزبة، ومجاعة، وتفرد، مث مات ببغداد سنة 
احلراين البغدادي، مفيد الدين الضرير أبو حممد، تفقه وتقدم حىت صار عني  هو عبد الرمحن بن سليمان بن عبد العزيز بن امللجلج )4(

  احلنابلة ببغداد يف زمانه، ومسع من اد ابن تيمية وفضلى 
   ).2/329(الدرر الكامنة . ابن اجليلي وغريمها، وقرأ عليه الدقوقي ومجاعة، وقد مهر يف الفقه والعربية واحلديث، ومات يف أول القرن الثامن

  مجال الدين : هو أمحد بن علي بن عبد اهللا بن أيب البدر القالنسي الباجسري، مث البغدادي )5(
هـ، عين باحلديث ومسع الكثري، والظاهر أنه كان قارئ احلديث باملستنصرية، أجاز جلماعة، منهم 640أبو بكر، حمدث بغداد، ولد سنة 

  ).2/353(لى طبقات احلنابلة الذيل ع. هـ704احلافظ الذهيب، وتويف يف رجب سنة 
  .منه) 2/229: (ذكر ذلك السيوطي يف اإلتقان، انظر )6(
  ].حديث تيمور: 446 - 328[ارجع إىل إحدى النسختني املخطوطتني بدار الكتب  )7(
  .مبعهد املخطوطات العربية] 646[من  940ارجع إىل الفيلم  )8(
  ).2/155(الدرر الكامنة البن حجر  )9(
  ).2/11(أعيان العصر  )10(
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كان فاضالً صاحلًا، فقيها، "، وابن رجب يذكر يف صدر ترمجته له أنه )2(، وكذلك يقول عنه السيوطي)1("الدنيا
  ...العماد إذ يترجم له، وكذلك يصفه ابن "فقيها، أصوليا، متفننا

وهي السنة اليت سافر فيها إىل -هـ      704ومن هذا كله جند أننا أمام إمجاع على أن الطويف حىت سنة 
كان معروفًا بالتدين، وبأنه من فقهاء احلنابلة وأعالمهم، كما عرف بذكائه الشديد وإقباله على  - دمشق

  ...الدرس، والقراءة، واحلفظ، مث التصنيف
ويف دمشق كان الطويف يف موضع إجالل الفقهاء واحملدثني ومجاعات العلماء كافة، فما نقل عنه أنه  -73

احنرف عن مذهبه، أو نادى برأي ينكره عليه هؤالء العلماء، رغم ما عرف به من حرية يف التفكري، وجرأة يف 
 -العام الوحـيد الذي أمضاه فيها خالل  -ومع أن مؤرخيه مجيعا قد ذكروا أنه لقي يف دمشق .. إبداء آرائه

، )3(الشيـخ تقي الدين ابن تيميـة: معظم فقهاء احلنابلة آنذاك، ومعظم املفسـرين واحملدثني، ومن بينهم
  )...وقد مسع عنه احلديث( )6(، وابن محزة)5(، والبـرزايل)4(واملـزي

، )7(ـافظ عبد املؤمن بن خلفهـ غادر الطويف دمشق إىل القاهرة، فسمع فيها من احل705ويف عام  -74
خمتصره لكتاب سيبويه، مث توىل اإلعادة  )1(، وقرأ علي أيب حيان النحوي)8(والقاضي سعد الدين احلارثي

                                      
  ).2/154(الدرر الكامنة  )1(
  .262بغية الوعاة ص )2(
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد : هو اإلمام الفقيه، اتهد، احملدث، احلافظ، املفسر، األصويل، الزاهد )3(

هـ عن تصانيف كثرية يعترب 728هـ وتويف سنة 661مث الدمشقي، ولد سنة  عبد اهللا بن أيب القاسم بن اخلضر بن حممد بن تيمية احلراين،
  . معظمها مرجعا يف موضوعه، وتعاجل خمتلف املواد اإلسالمية

حمدث الديار الشامية يف عصره، ولد بظاهر : هو يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف القضاعي الكليب، أبو احلجاج الدمشقي املزي )4(
ذيب الكمال يف "ومات يف دمشق، مهر يف اللغة مث يف احلديث ومعرفة رجاله، وصنف كتبا منها  -من ضواحي دمشق  -حلب، ونشأ باملزة 

وقد أفرده احلافظ أبو سعيد العالئي مبؤلف : "، وكالمها خمطوط، قال الكناين"املنتقى من األحاديث"، و "األطراف يف احلديث"و" أمساء الرجال
  ). 3/180(األعالم " افظ أيب احلجاج املزيسلوان التعزي باحل: مساه

هـ وسكن الشام، وزار 665حمدث مؤرخ ولد بإشبيلية سنة : هو أبو حممد القاسم بن حممد بن يوسف الربزايل اإلشبيلي مث الدمشقي )5(
وزار مصر واحلجاز، وألف كتابا يف التاريخ، مخس جملدات، جعله صلة لتاريخ أيب شامة، ورتب أمساء من مسع منهم ومن أجازه يف رحالته 

مطول وخمتصر، وله جماميع وتعاليق كثرية، وكان فاضالً يف علمه وأخالقه، حلو احملاضرة، : ع ترامجهم يف كتابنيوهم حنو ثالثة آالف، ومج
هـ 739توىل مشيخة النووية، ومشيخة دار احلديث بدمشق، ووقف كتبه وعقارا جيدا على الصدقات، ومات يف خليص بني احلرمني سنة 

  ).2/785(األعالم 
زة بن أمحد بن عمر بن حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، مث الصاحلي، قاضي القضاة، تقي الدين أبو هو سليمان بن مح )6(

هـ، وحضر صحيح البخاري على ابن الزبيدي، وبلغ شيوخه بالسماع حنو مائة، وباإلجازة أكثر من سبعمائة، وقد 628الفضل، ولد سنة 
الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب : هـ انظر715ت فجأة يف احلادي عشر من ذي القعدة سنة ظل يقرأ عليه حىت قبيل وفاته بيوم؛ إذ ما

)2/364-366.(  
هو عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسن بن شرف الدمياطي، أبو أمحد وأبو حممد شرف الدين، كان يعرف بابن اجلامد، وكان مجيل  )7(

يف وصف العروس قالوا كأا ابن اجلامد، تشاغل أوالً بالفقه، مث طلب احلديث، فسمع الصورة جدا حىت كان أهل دمياط إذا بالغوا 
باإلسكندرية، وبالقاهرة، مث حج ومسع باحلرمني، مث دخل الشام، واجلزيرة، والعراق، وكتب الكثري وبالغ، ومجع معجم شيوخه يف أربع 

  ئه، وبلغ عدد جملدات، وحدث وأملى يف حياة مشاخيه، وكتب عنه مجاعة من رفقا
وغري ذلك، وقال فيه الذهيب إنه كان فصيحا لغويا مقرئًا، جيد " السرية النبوية"و" احليل"و" الصالة الوسطى: "شيخا، صنف يف 1250مشاخيه 

عد عمر هـ ب705العبارة، كبري النفس صحيح الكتب، مفيدا جيد املذاكرة، وكان موسعا عليه يف الرزق وله حرمة وجاللة، مات سنة 
  ). 418، 2/417(الدرر الكامنة : طويل، وأعمال جليلة منفردة انظر

هو مسعود بن أمحد بن زيد بن عياش احلارثي البغدادي، مث املصري، الفقيه احملدث احلافظ، قاضي القضاة، سعد الدين أبو حممد، وأبو  )8(
عمر وغريه، وبرع وأفىت، كان سنيا أثريا متمسكًا  هـ، وعين باحلديث، وتفقه على ابن653هـ أو 652وأبو عبد الرمحن، ولد سنة 

باحلديث، ذا حظ من عربية وأصول، خرج لغري واحد، وأقرأ املذهب، ودرس ورأس احلنابلة، وروى عنه املزي والربزايل، وإمساعيل بن اخلباز 
  .264-262ص الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب: هـ بالقاهرة انظر711مع أنه أسن منه، وتويف عام 
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باملدرستني املنصورية والناصرية، حىت ساءت الصلة بينه وبني القاضي احلارثي، فبدأت يف حياة الطويف مرحلة 
، فعزر، وطيف به )2(كما يقول مجال الدين القامسي" ة األئمة األفرادأدركته سن"ذات طابع جديد عجيب، أو 

  ...يف شوارع القاهرة، وحبس أياما، مث نفي إىل قوص
لقد ام الطويف بالتشيع، بل بالرفض ال بالتشيع فقط؛ وكان هذا االام نتيجة ملا قررناه قبل من أنه  -75

القاضي سعد الدين احلارثي يف بعض ما قرره وهو يلقي كان حر الفكر، جريء الرأي؛ فقد خالف أستاذه 
درسا، ويبدو أنه كان مقتنعا برأيه إىل درجة فُسرت بأا إساءة أدب منه مع أستاذه الذي يكرمه ويبجله، وقد 

 -غضب األستاذ ملا حدث، وثار له ابنه مشس الدين عبد الرمحن، فوكل أمر الطويف إىل بدر الدين بن احلبال 
، وسرعان ما أشهد هذا عليه بالرفض، وأخرج خبطه هجوا يف - النواب أو رجال اإلدارة يف ذلك احلني أحد 

مث مضت اخلطة يف الطريق الذي رسم هلا، فعزر الطويف، وطيف به، مث نفي إىل قوص، وغادر ... الشيخني
  !..القاهرة فلم يعد إليها

أحب أنْ أسجل أنه بدأ يف القاهرة، وبسبب _ وقبل أن أعرض لبيان وجه احلق يف هذا االام  -76
اخلالف بني الطويف والقاضي سعد الدين احلارثي بذاته؛ ذلك أن القاهرة يف تلك الفترة بعينها قد أساءت 
استقبال ابن تيمية أيضا، فدبرت احليلة يف أمره، وعقدت له جمالس ادعت عليه فيها، وأقامت عليه الشهادات، 

وفيه ادعي  - 705وهو الثاين والعشرون من رمضان سنة  -س بالقلعة، ثاين يوم وصوله وكان أول هذه اال
إن اهللا تكلم بالقرآن حبـرف وصوت، وإنه على العرش بذاته، : عليه عند ابن خملوف قاضي املالكية أنه يقول

يشري إىل القتل على  -وإنه يشار إليه باإلشـارة احلسية، وقال املدعي أطلب تعزيره على ذلك التعزير البليغ 
القاضي ابن خملوف كان هو احلاكم فيه مع أنه هو  وإن الشيخ رفض أن جييب أوالً؛ ألن -مذهب مالك 

خصمه، مث رضي فلم ميكَّن من اجللوس، وحبس ومعه أخواه يف برج أياما، مث نقلوا إىل اجلب ليلة عيد الفطر، 
مث بعث كتاب سلطاين إىل الشام باحلط على الشيخ، وألزم الناس خصوصا أهل مذهبه بالرجوع عن عقيدته، 

واحلبس، ونودي بذلك يف اجلامع واألسواق، مث قرئ الكتاب بسدة اجلامع بعد اجلمعة،  والتهديد بالعزل
 –وحصل أذى كثري للحنابلة بالقاهرة، وحبس بعضهم، وأخذ خطوطُ بعضهم بالرجوع، وكان قاضيهم 

  . )3(..."قليل العلم -احلراين 
ومثله البد أن خيتلف معه  ،)4(باحلديث أما احلارثي، فقد أمضيت يف ترمجته أنه كان سنيا أثريا متمسكًا

الطويف احلر اجلريء، الذي وصلت به اجلرأة إىل تقرير كل ما يراه بشأن النصوص واإلمجاع، وبشأن بعض 
  ..اخللفاء، ولو خالف يف هذا كله مجيع العلماء، واستهدف بسبب خالفه للمحن

ام الطويف بالتشيع، فهل اقتنع الذين  -يف هذا اجلو، وبسبب احلارثي األثري املتمسك باحلديث  -77
  ترمجوا له بصدق هذا االام؟

                                                                                                                                   
هو حممد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي األندلسي اجلياين، أبو حيان أثري الدين، من أكابر العلماء بالعربية والتفسري واحلديث  )1(

، ورحل إىل مالقة، وتنقل إىل أن أقام مبصر، وتويف فيها بعد أن كف بصره هـ، 654والتراجم واللغات، ولد يف إحدى جهات غرناطة سنة 
، وطبقات "غريب القرآن"اختصر به البحر احمليط، و" النهر"البحر احمليط يف تفسري القرآن، و "من كتبه . واشتهرت تصانيفه يف حياته وقرئت عليه

  ). 3/1006(هـ األعالم 745حناة األندلس، وكتب كثرية أخرى، تويف سنة 
  ..بدار الكتب املصرية] قهأصول الف: 613و  612[من رسائل يف أصول الفقه  38انظر ص  )2(
وما بعدها، ويبدو يل أنه قد وقع حتريف يف اسم قاضي احلنابلة آنذاك؛ ] ط) [2/397(الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب : انظر )3(

  .فقد أسلفت أنه احلارثي، ال احلراين
  .من هذه الرسالة 88يف هامش ص) 3(انظر رقم  )4(
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يكرمه  - يعين احلارثي  -كان قاضي القضاة : "يقول الصفدي نقالً عن الفاضل كمال الدين جعفر األدفوي
 ويبجله، فرتبه يف مواضع يف دروس احلنابلة وأحسن إليه، مث أوقع بينهما، وكلمه يف الدرس كالما ال يناسب
  األدب، فقام عليه ابنه مشس الدين، وفوض أمره إىل بدر الدين بن احلبال، فأشهدوا عليه

ويف أول قدومه نزل عند بعض النصارى، . بالرفض، فضرب، وتوجه من القاهرة إىل قوص، وأقام ا سنني
  .)1("ئًا يشنيومل نر منه بعد ذلك وال مسعنا شي: "، قال"وصنف تصنيفًا أُنكرت عليه فيه ألفاظ فغيرها

يف زي الفقراء، مث تقدم عند احلنابلة، فرفع عليه إىل  -يعين الديار املصرية  - قدم علينا : "ويقول ابن مكتوم
  ...)2("احلارثي أنه وقع يف حق عائشة فعزره، وسجنه، وصرف عن جهاته، مث أطلق فسافر إىل قوص

شيعيا  -يقصد فضله وصالحه، وعلمه وكثرة تصانيفه  -وكان مع ذلك كله : ".. ويقول ابن رجب
  :منحرفًا يف االعتقاد عن السنة؛ حىت إنه قال عن نفسه
  !أشعري إا إحدى العرب    حنبلي رافضي ظاهري 

العذاب "ووجد له يف الرفض قصائد، وهو يلوح به يف كثري من تصانيفه، حىت إنه صنف كتابا مساه 
  .)3("صبالواصب على أرواح النوا

  :ومن دسائسه اخلبيثة أنه قال يف شرح األربعني للنووي
اعلم أن من أسباب اخلالف الواقع بني العلماء تعارض الروايات والنصوص، وبعض الناس يزعم أن السبب "

: يف ذلك عمر بن اخلطاب ، وذلك أن الصحابة استأذنوه يف تدوين السنة من ذلك الزمان، فمنعهم ذلك وقال
قيدوا العلم ": ، وقال)4("طبة الوداعاكتبوا أليب شاه خ: "قال �، مع علمه أن النيب "ال أكتب مع القرآن غريه"

النضبطت السنة، ومل يبق  -  �فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النيب : ، قالوا)5("بالكتاب
يف كل حديث إال الصحايب الذي دون روايته؛ ألن تلك الدواوين كانت تتواتر  �بني آخر األمة وبني النيب 

  .ا هـ الطويف" ي ومسلم وحنومهاعنهم إلينا، كما تواتر البخار
هو الذي أضل األمة قصدا منه وتعمدا،  �فانظر إىل هذا الكالم اخلبيث املتضمن أن أمري املؤمنني عمر "

  ".إخل... ولقد كذب يف ذلك وفجر
  وبعد أن يفند ابن رجب كالم الطويف هذا، ويصف الطويف باجلهل 

ينة النبوية مدة، يصحب شيخ الرافضة، السكاكيين املعتزيل، وقد كان الطويف أقام باملد: "يقول -العظيم 
                                      

  ).3/11(أعيان العصر  )1(
  ).2/156(الدرر الكامنة  )2(
  .هم الذين يبغضون عليا ، وواضح أن أهل السنة والشيعة يتفقون على أن بغض علي غري مشروع: النواصب )3(
  .�من حديث أيب هريرة ) 1355(ومسلم ، )2434(أخرجه البخاري ) 4(
، واحلاكم يف )358(رمزي يف احملدث الفاصل ، والرامه)497(، والدارمي يف السنن )26427(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) 5(

، واخلطيب البغدادي يف تقييد )396(،   وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )758(، والبيهقي يف املدخل إىل السنن )360(املستدرك 
  ).88(العلم 

واألصبهاين يف طبقات احملدثني بأصبهان ، )637(، والقضاعي يف مسند الشهاب )624(وأخرجه ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه 
، وابن اجلوزي يف العلل )10/46(، ويف تاريخ بغداد )440(، واخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )4/142(

قال . حلميد ابن سليمانهذا حديث ال يصح، تفرد بروايته مرفوعا عبد ا: قال ابن اجلوزي. مرفوعا �عن    أنس بن مالك ) 94(املتناهية 
ووهم ابن املثىن يف رفعه والصواب عن مثامة أن أنسا كان يقول : ضعيف احلديث، قال: ليس بثقة، وقال الدارقطين: حيىي بن معني وأبو داود

  .اهـ. ذلك لبنيه وال يرفعه
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وقد ذكر بعض شيوخنا عمن حدثه عن آخر أنه أظهر : "ويورد ابن رجب كالم ابن مكتوم، مث يعود فيقول
فاقه؛ فإنه ملا جاور باملدينة كان جيتمع هو والسكاكيين شيخ الرافضة له التوبة وهو حمبوس، وهذا من تقيته ون

، وقد ذكر ذلك شيخنا املطري حافظ املدينة �ويصحبه، ونظم يف ذلك ما يتضمن السب أليب بكر الصديق 
ومؤرخها، وكان قد صحبه باملدينة، وكان الطويف بعد سجنه قد نفي إىل الشام، فلم ميكنه الدخول إليها؛ ألنه 

  .)1("كان قد هجا أهلها وسبهم، فخشى منهم، فسار إىل دمياط فأقام ا مدة، مث توجه إىل الصعيد
ويتضح من هذه األقوال أن واحدا فقط هو من أصحاا هو الذي يقطع بأن الطويف كان شيعيا،  -78

فيما  -، وابن مكتوم، والقطب احلليب - فيما نقله عن األدفوي  - أما الصفدي . وهذا الواحد هو ابن رجب
ون الواقعة اليت تعلل نشأة هذا ، ال أنه كان رافضيا، مث يسوق)2(فيقررون أنه ام بالرفض -نقله عنه ابن حجر 

  .االام، بعبارة تنطق بأم ال يقرونه، وال يرون أنه حق
  ...ويف كالم ابن رجب عن الطويف مغالطات يقتضينا اإلنصاف للحقيقة أن ننبه هلا -79

يف  فهو يقرر أن الطويف كان مع صالحه وفضله شيعيا منحرفًا يف االعتقاد عن السنة، وهو تناقض ال يسوغ
  ..نظرنا؛ إذ كيف يكون منحرفًا يف االعتقاد عن السنة وهو صاحل؟

  :ويقرر أن الطويف كان يتظاهر بالتشيع حىت قال عن نفسه
  !..أشعري إا إحدى العرب    حنبلي رافضي ظاهري 

مث يزعم أن ما نقله عن رأي عمر يف عدم كتابة السنة مع القرآن دسيسة خبيثة منه، فأي حاجة به إىل 
  .الدس لعمر ما دام يقول هذا الشعر عن نفسه؟

مع وهو يصر على أن الطويف شيعي حىت حني أظهر التوبة يف السجن، ويؤكد أن هذه التوبة تقية منه ونفاق، 
يقررون أم مل يروا منه ما يشني، طوال إقامته يف قوص، وقد أقام  -كاألدفوي -أن الذين عاصروا الطويف 

  !.عددا من كتبه فيها سنوات، وألف فيها
ويستبيح ابن رجب لنفسه أن يصف الطويف بالكذب والفجور، وباجلهل العظيم، وبالتقية والنفاق، وبأن 
اهللا قد هتكه وعجل باالنتقام منه يف مصر، مع أن شيخه ابن تيمية لقي يف مصر من احملن أكثر مما لقي الطويف، 

  !.الطويف تشيعا ورفضا؟فهل يعين هذا يف نظره أن ابن تيمية كان أكثر من 
وأخريا يقرر ابن رجب أن الطويف كان يلوح بالرفض يف كثري من تصانيفه، وأنه صنف كتابا مساه  -80

  فهل كان الطويف كذلك فعالً؟" العذاب الواصب على أرواح النواصب"
حبال على أنه  فال يدل -وهم املبغضون لعلي -" العذاب الواصب على أرواح النواصب"أما تصنيفه لكتاب 

كان شيعيا؛ إذ ليس بغض علي باألمر الذي يرضى عنه غري الشيعة من املسلمني، حىت تكون مهامجة مبغضيه 
  !.وقفًا على الشيعة، أو دليالً على التشيع

وعن الشيعة  - وأما أنه قد لوح بالرفض يف تصانيفه، فلعل أحسن رد عليه هو االحتكام إىل كالمه عن الرافضة 
                                      

  ).النسخة املخطوطة) (359، 3/358(الذيل على طبقات احلنابلة  )1(
  ".وكان يتهم بالرفض: "ونص عبارة القطب احلليب يف الدرر من هنا، 12راجع ص )2(
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وحنن ال ننكر أنه قد تكلم عنهم يف بعض كتبه، بل حنن نرى أن كالمه عنهم كان أحد . يف هذه التصانيف - ا عموم
  ولكن كيف كان الطويف يتكلم عن الشيعة يف كتبه؟... األسباب اليت روجت اامه بأنه منهم

  :هـ 705قوص عام  وقد ألفه يف - ": الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية"إنه يقول يف كتابه 
فيما يتعلق بأيب بكر اختالف الشيعة والسنة  - من األصول العظيمة اليت نشأ النـزاع فيها من جهة العربية "

مسعت : قال �، ومنعه فاطمة رضي اهللا عنها فدكًا والعوايل؛ فإا جاءت تطلب إرثها عن أبيها �الصديق 
منع فاطمة : ومل يعطها شيئًا، فخاضت الرافضة يف أيب بكر وقالوا )1("ما تركناه صدقة: "يقول �رسول اهللا 

وردت يف " ما"ومنشأ اخلالف بينهم من حيث إن . إمنا عمل مبا مسع، ومل مينعها حقا: إرثها، وقال أهل السنة
  ".امسية وحرفية، ولكل واحد منهما مخسة أقسام: اللغة على وجهني

يف قوله " ما"إذا عرفت ذلك فالرافضة محلوا : "ه، وميثل هلا، يقولوبعد أن يذكر األقسام اخلمسة لكل وج
على أا نافية، أي إنا مل نترك صدقة، وإمنا تركنا ما تركناه إرثًا لغرينا، ومحلها أهل " ما تركناه صدقة: "�

ن تركناه الذي تركناه صدقة، بالرفع على اخلرب، وحذف اهلاء م: السنة على أا موصولة مبعىن الذي، تقديره
، قرئ ]35:يس[     ����وما عملَته أَيديهِم����: ألا ضمري منصوب، وهو سائغ احلذف يف الصلة، كقوله تعاىل

  ".حبذف اهلاء وإثباا، وهذا هو احلق إن شاء اهللا تعاىل، وما ذهب إليه الرافضة خطأ صريح حمض
حنن معاشر األنبياء "على صحة صدر احلديث وهو مث يبني وجه اخلطأ، ويلزم الرافضة احلجة، ويثري اعتراضهم 

ال سبيل إىل منع صحته؛ إذ قد رواه أمحد والبخاري ومسلم من حديث عائشة، وأبو : "، ويرده قائالً)2("ال نورث
داود من حديث مالك بن أوس بن احلدثان، وهو حديث مشهور مستفيض؛ إال أن للرافضة أصالً خبيثًا باطالً، 

، وليس هذا موضع الرد عليهم - يقصد على الصحابة - ون رواية الصحايب ملرض يف قلوم عليهم وهو أم ال يقبل
  .)3("يف ذلك األصل

  فهل يقول هذا الكالم عن الرافضة واحد منهم؟
كان خوضا منهم يف حقه، وأن األصل الذي  - إنه يقرر أن كالمهم يف منع أيب بكر فاطمة إرثها 

أصل خبيث باطل منشؤه مرض يف قلوم، وأن ما ذهبوا إليه  - ية الصحايب حيتكمون إليه إذ يرفضون روا
فكيف يكون مع هذا رافضيا ! خطأ صريح حمض - وعليه بنوا مذهبهم يف التشيع  - من أن األنبياء يورثون 

  ...يلوح بالرفض يف تصانيفه؟
ولعله آخر كتاب  -"اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية"على أنه يثري نفس املوضوع يف كتابه  -81

فَهب لي من لَدنك �: يثريه عند تفسري قوله تعاىل يف سورة مرمي... -ألفه؛ فقد فرغ منه قبيل وفاته 

                                      
، )2968(، وأبو داود )1759(، ومسلم )3093(وغريها، والبخاري ) 79، 59، 56، 26(، وأمحد )1870(أخرجه مالك ) 1(

  .من حديث أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها) 4141(والنسائي 
من حديث مالك بن أوس بن احلدثان ) 2963(، وأبو داود )1757(، ومسلم )4034(، والبخاري )338، 172(وأخرجه أمحد 

�..  
، )2968(، وأبو داود )1759(، ومسلم )3093(وغريها، والبخاري ) 79، 59، 56، 26(، وأمحد )1870(أخرجه مالك ) 2(

  .اهللا عنهامن حديث أم املؤمنني عائشة رضي ) 4141(والنسائي 
من حديث مالك بن أوس بن احلدثان ) 2963(، وأبو داود )1757(، ومسلم )4034(، والبخاري )338، 172(وأخرجه أمحد 

�.  
  .جماميع 228من النسخة املخطوطة احملفوظة بدار الكتب املصرية حتت رقم  24ورقة  )3(
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حنن معاشر : "رد اعتراضات الشيعة باآلية على حديث، فيو]6، 5:مرمي[ �يرِثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب.وليا
  ... )1(، ورد اجلمهور على هذه االعتراضات"األنبياء ال نورث

 ����وورِثَ سلَيمانُ داود�: يف سورة النمل �مث يعود فيثري املوضوع نفسه مرة أخرى عند تفسري قوله 
بذلك تظليم الشيخني  -لعنهم اهللا  -وقصد الشيعة :"، وهناك يورد أدلة الشيعة ويرد عليها، مث يقول]6:النمل[

على حديث هو على ) أي من الشيخني(؛ اعتمادا �، والعباس إرثه من ابن أخيه �مبنع فاطمة إرثها من أبيها 
  ...ا هـ )2("خالف نص أو ظاهر القرآن، وبني الطائفتني فيه حبث طويل

اضح أنه لو كان شيعيا ما ام الشيعة بأم يظلمون الشيخني، إذ خيطئوما يف منع اإلرث عن الرسول، وو
  .وما لعنهم وحاول جاهدا أن يلزمهم احلجة على بطالن مذهبهم

وال يدع الطويف الرافضة مطمئنني على عقيدم، بل هو يتعقبهم يف كل مناسبة حىت حيكم بكفرهم،  -82
  : إنه يقول يف تفسري قوله تعاىل.. أو يوشك

�الْكُفَّار يظَ بِهِمغيحيتج به اجلمهور على كفر الرافضة املبغضني للصحابة وتقريره أن من : "]29:الفتح[ ����ل
الرافضة : كل من غاظوه فهو كافر، فمن أبغضهم فهو كافر، ينضم إليها صغرىأبغضهم فقد غاظوه، و

يبغضوم، وكل من أبغضهم فهو كافر، فالرافضة كفار، واملقدمات واضحة، والرافضة ملا رأوا هذا التدليل 
م ونكث فزعوا إىل التأويل، فتارة محلوا الذين معه على أهل البيت وأتباعهم ومن أحبهم، دون من حتامل عليه

وتارة محلوا الالم يف الكفار على العهد . عهدهم، وجعلوه من باب العام املخصوص أو املراد به اخلاص
واالستغراق، أي ليغيظ م الكفار املعهودين يف عصرهم، أو من أبغضهم عنادا بغري حق، أما من أبغض بعضهم 

ورمبا منعوا املقدمة . وله حتت هذا الوعيدبتأويل أو اجتهاد، مستندا إىل حجة أو شبهها، فال يسلمون دخ
؛ ألن القرآن إمنا دل على أن كل كافر يغتاظ من الصحابة بالضرورة، وإمنا "كل من غاظوه فهو كافر: "القائلة

وحينئذ ال " كل من يغتاظ منهم كافر"باإلطالق، ال إىل " بعض من يغتاظ منهم كافر"تنعكس هذه إىل أن 
  .ا هـ )3("فال ينتج، وهذا املنع أجود من تأويلهم املذكور قبل تكون كربى القياس جزئية،

  فهل يقرر رافضي أن املقدمات اليت تنتهي بتكفري الرافضة واضحة؟
  !..صديق هلم، فضالً عن واحد منهم؟ -وهل يصف الرافضة بالفزع إىل التأويل عندما رأوا قوة التدليل 

وإِنْ تظَاهرا �: عند تفسري قوله تعاىل - وميضي الطويف املتهم بالرفض يف تعقبه للرافضة، فيقول  -83
هلَيما تظاهرتا على الرسول، : "�عتعلقت الرافضة لعنهم اهللا بذلك على عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما؛ أل

. ب وآىل من نسائه شهرا معتزالً هلنغض -حرام، وبسبب هذا التظاهر وإفشاء سره  �والتظاهر على الرسول 
  .نساءه �قد طلق رسول اهللا : وقيل
علي، والصواب أنه أعم من ذلك، وهو : أبو بكر وعمر، وقيل: قيل": فإن اهللا هو مواله، وجربيل، وصاحل املؤمنني"

  .ا هـ" )4(كل من مجع صفيت اإلميان والصالح
تدل ا على رأي هلا، مث هو يصوب أن املراد بصاحل فهو يلعن الرافضة، ويرى أا تعلقت باآلية؛ لتس

                                      
  .تفسري 687من النسخة املخطوطة بدار الكتب حتت رقم  132ورقة  )1(
  .149ظهر ورقة  )2(
  .187ورقة  )3(
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وما أحسب . املؤمنني أعم من أيب بكر وعمر، ومن علي؛ ألن املراد به عنده من مجع صفيت الصالح واإلميان
  !.رافضيا يلعن مجاعته، أو يصوب رأيا غري آرائها، وخباصة أنه يتصل باإلمام علي

قُلْ للْمخلَّفني من اَألعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولي بأْسٍ شديد ����: تعاىلتفسري قوله وعند  -84
: ، فيقول�يعرض الطويف ملوقف اجلمهور والشيعة من خالفة أيب بكر  -] 16:الفتح[ ����تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ

أن املخلفني من األعراب أمروا بطاعته أو " احتج ا اجلمهور على خالفة أيب بكر رضوان اهللا عليه، وتقريره"
واعترض : "مث يقول" طاعة مستخلفه، وكل من كان كذلك فهو صحيح اخلالفة، فأبو بكر صحيح اخلالفة

  ".ال نسلم أن املخالفني أمروا بطاعته: على هذا بأن قالوا -لعنهم اهللا  -الشيعة 
.. ، والداعي، والقوم أويل البأس الشديدوهو يقرر أن مصدر اخلالف ما يريده كل فريق باملخلفني

فاجلمهور يفسرون املخلفني بالذين ختلفوا عن تبوك، والداعي بأيب بكر أو خليفته عمر، والقوم أويل البأس 
والشيعة يرون أن املخلفني ... الشديد ببين حنيفة، وقد جاهدهم أبو بكر، أو فارس والروم وقد جاهدهم عمر

مث يعقب ... ، والقوم أويل البأس الشديد هم هوازن�يبية، والداعي هو الرسول هم الذين ختلفوا عن احلد
واعلم أن اخلالف يف هذه اآلية وهذه املسألة مبين على أويل البأس الشديد من هم؟ : "الطويف على هذا بقوله

  .هـا )1("وقد اختلف فيه املفسرون كما ذكره ابن عطية وغريه، ومع اخلالف ال ميكن اجلزم بشيء
فإن عبارته تفهِم أن اخلالفة نفسها ال  -وسواء أَدلَّت اآلية عند الطويف على خالفة أيب بكر أم مل تدل 

يف  -ينبغي اخلالف عليها؛ إذ هو يلعن الشيعة، وهو يقرر اعتراضهم على رأي اجلمهور فيها، مع أن األدلة 
  !.ال ميكن اجلزم بداللتها على هذا الرأي، ومثل هذا الكالم ال يصدر عن شيعي -نظره 

: اىلإنه يقول عند تفسري قوله تع... ويتحدث الطويف عن الصحابة، فيبدو بوضوح أنه ليس شيعيا -85
: وباألخرى السابقة -هور ا احتج اجلم: "]100:ةالتوب[ ����والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ����
����هعوا منآم ينالَّذولُ وسنِ الرعنهم، �على فضل الصحابة  ]88:التوبة[ اآليات ����...لَك م مرضيوأ ،

بأن عمومها خمصوص مبن  - أبعدهم اهللا  - ومن أهل اجلنة، بتصرحيها بذلك وعمومها فيهم، واعترضت الشيعة 
وأجيب بأن أحدا من الصحابة مل يعاد أهل البيت، وال . عادى أهل البيت، وخالف اإلمام املنصوص عليه منهم

  .ا هـ)2("خالف إماما منصوصا عليه منهم
را إِال الْمودةَ قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيه أَج����: يف" القُرىب"كذلك يتضح أن الطويف ليس شيعيا حني يتحدث عن  - 86

هي قرىب كل مكلف أوصى مبودا، فهو كالوصية : اختلف يف القُرىب، فقيل: "، إنه يقول]23:الشورى[ ����يف الْقُربى
هي مجيع بطون قريش كما فسره ابن عباس فيما رواه : ، مث اختلف فيها، فقيل�هي قرىب النيب : بصلة الرحم، وقيل

، أوصى مبودم، وعند هذا استطالت - علي وفاطمة وولدامها- ، وقيل هي قرابته األدنون وهم أهل بيته )3(البخاري
، مع أنه سأل �الشيعة، وزعموا أن الصحابة خالفوا هذا األمر، ونكثوا هذا العهد بأذاهم أهل البيت بعد النيب 

  .اهـ )4("مودم، ونزهلا منـزلة األجر على ما ال جيوز األجر عليه
إال عدو هلم، وخباصة أن املزعوم وثيق الصلة مبذهبهم، بل " استطالوا، وزعموا"فهل يصف الشيعة بأم 
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  .باألساس الذي قام عليه هذا املذهب؟
هما في  إِال تنصروه فَقَد نصره اُهللا إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ����: وعند تفسري قوله تعاىل -87

، ينصف الطويف الصديق أبا بكر إنصافًا ال ]40:التوبة[ اآلية ����...الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ إِنَّ اَهللا معنا
  : احتج أهل السنة على فضل أيب بكر رضوان اهللا عليه من وجوه: "يصدر عن شيعي؛ إذ يقول

النص على ثبوت صحبته، حىت قال بعض العلماء من أنكر صحبة أيب بكر فقد كفر؛ لتكذيبه  :أحدها
النص املتواتر القاطع بإثباا، خبالف من أنكر صحبة غريه؛ لعدم ذلك، وفيه نظر؛ ألن غريه كعمر وعثمان 

  .وعلي وباقي العشرة ثبتت صحبتهم بالتواتر، وهو قاطع أيضا، فإنكار مدلوله كفر
، فكان له يف هذه املعية اختصاص مل يشاركه فيه صحايب، �ال تحزنْ إِنَّ اَهللا معنا�: قوله :ه الثاينالوج

، غري أن لقائل أن �وأَنتم األعلَونَ واهللا معكُم�: �وقد يقال بأن هذا التشريف حصل جلميع الصحابة بقوله 
  .ذه، فيمتاز امعية أيب بكر رضوان اهللا عليه أخص من ه: يقول

: أنه ثانيه من بعده يف اإلمرة، والثاين: فيه إشارة إىل شيئني، أحدمها: ، قالوا�ثَانِي اثْنينِ� :الوجه الثالث
أمري املؤمنني،  �أن امسه مل يفارق امسه؛ إذ كان يقال له خليفة رسول اهللا حىت تويف، فقيل ملن بعده وهو عمر 

  ".ثاين اثنني"وانقطعت خصيصة 
مل تفارقه �أليب بكر، ألن النيب " عليه"الضمري يف : قال بعضهم �فَأَنزلَ اهللا سكينته علَيه� :الوجه الرابع

فَأَنزلَ �: �فلقوله : ، وهو ضعيف؛ أما أوالً�السكينة حىت حيتاج إىل نزوهلا عليه، وإمنا أنزلت على أيب بكر 
هولسلَى رع هتينكأنزلت عليه السكينة، مع ما ذكروه من عدم مفارقتها له، وال امتناع من أن ؛ فقد �اهللا س

وأَيده بِجنود لَم �فألن ذلك يقتضي أن الضمري يف : وأما ثانيا. يزاد سكينة على سكينة، ونورا على نور
  .، أليب بكر أيضا، وهو خالف الظاهر بل القاطع، وال أظن أحدا قال بذلك�تروها
  : من اآلية بوجه واحد وهو قوله �أما الشيعة فطعنوا على أيب بكر "
، دل على أنه حزن ألجل طلب الكفار هلما، مع أنه مع رسول اهللا، بعني اهللا، حتت رعاية اهللا، وقد �ال تحزنْ�

خيرب بأنه سيظهر على أعدائه، ويظهر دينه على مجيع األديان، فحزن أيب بكر، واحلالة هذه إما شك  �مسع النيب 
أيب طالب علي      ابن  -هو-وإمنا الشجاع املؤمن، واللبيب املوقن : يف هذا اخلرب، أو ضعف منه وخور، قالوا

لشرب كؤوس احلمام، فما شك  - كفار أيدي المن  - ، معرضا نفسه )1(�، حيث كان نائما على فراش النيب �
  !.وما خار، وال تلبد ذهنه وال حار

مل يكن ضعفًا وال شكا، وإمنا كان رقة غالبة، وشفقة على النيب  �وأجاب أهل السنة بأن حزن أيب بكر "
يوم بدر، حني قال  - يعين صدوره منه  - لكان أوىل ما صدر منه  -، ولو كان ذلك عن شك أو ضعف  �

كفاك مناشدتك ربك؛ إن : "، وأخذ أبو بكر بردائه يقول"اللهم إن لك هذه العصابة فلن تعبد: "�النيب 
  .ا هـ" )3(وهذا غاية الشجاعة واإلميان، ثبوت اجلنان عند قراع األقران )2("اهللا سينجز لك ما وعدك

                                      
، )11/407( ، والطرباين يف املعجم الكبري)3241(، ومن طريقه أمحد يف املسند )9743(أخرج ذلك عبد الرزاق يف املصنف ) 1(

كلهم من حديث عثمان اجلزري عن مقسم عن ابن عباس ) 49(، واألصبهاين يف دالئل النبوة )13/191(واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد 
  .وعثمان اجلزري جمهول. رضي اهللا عنهما

  .�من حديث عمر بن اخلطاب ) 1763(أخرجه مسلم ) 2(
  .من نفس املصدر 99ورقة ص )3(
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الً هلم على بعض ما وهكذا ميضي الطويف يف إبطال مزاعم الشيعة، كلما عرض آلية يرون أن فيها دلي -88
ينادون به، أو آية يرى هو فيها ردا عليهم، ولوال خوف اإلطالة ألوردت فقرات أخر من كالمه تؤيد أنه ليس 

  .شيعيا،    وال ميكن أن يكون شيعيا، فضالً عن أن يكون من الرافضة
  :على أنين أحب أن أسجل هنا أمرين

ق اإلسالمية يف هذا الكتاب، ويقدم أدلتهم عليها بأمانة، فلو أن أن الطويف يعرض آلراء معظم الفر :أوهلما
عرضه ملذهب الشيعة وأدلته يف مواضع منه يصلح دليالً على تشيعه، لوجب أن يكون عرضه آلراء الفرق 

كثرية أخرى، األخرى وأدلتها دليالً على اعتناقه هلا، وألصبح نتيجة هلذا قدريا جربيا، معتزليا سنيا، إىل مذاهب 
  .وهو ما ال يعقل، وال يستساغ

فور عودته من بالد احلجاز، بعد أن حج  -كما ذكرت من قبل  - أنه قد ألف هذا الكتاب  :واألمر الثاين
وجاور احلرمني الشريفني عاما، وبعد أن صحب السكاكيين شيخ الرافضة هناك، ونظم ما يتضمن السب أليب 

على  -فهل فعل الطويف ذلك  - ن شيخه املطري حافظ املدينة ومؤرخها على ما نقله ابن رجب ع - �بكر 
الذي " اإلشارات"ليعلم من السكاكيين مبادئ الرافضة وأدلتها؛ متهيدا للرد عليها يف كتاب  -فرض صحته 

فنقطع بأن هذا الذي قاله  - على طريقة ابن رجب  -يبدو أنه كان يفكر آنذاك يف تأليفه؟ أم خنتصر الطريق 
  بن رجب مل يقع؛ ألن من ينظم شعرا يف سب أيب بكر الصديق ال يقول ما نقلناه عنه يف الفقرات السابقة؟ا

الصعقة الغضبية يف الرد : "وشيء آخر أحب أن أسجله هنا، هو أن الطويف قد ألف كتابه أو رسالته -89
يه الطويف بالتشيع، فعزر هـ؛ ذلك أن هذا العام هو الذي ام ف507يف قوص عام " على منكري العربية

فهل كان ممكنا أن يقول فيه عن الرافضة ما . كان هو منفاه - قوص  -وهذا البلد . وضرب، وسجن، مث نفي
  ...لو أنه كان رافضيا حقيقةً؟ )1(نقلناه هنا
أال  - بعد ما نقلناه من أقواله فيهم  - ولعله ليس غريبا ... بقي رأي الشيعة يف الطويف، ويف ادعاء أنه منهم - 90

وهو املوسوعة اليت حتدثت عن أئمة الشيعة وعلمائها منذ كان التشيع  - " أعيان الشيعة"جند له ذكرا يف كتبهم؛ فكتاب 
الذريعة إىل "وكتاب ... يف أي جزء من أجزائه - على كثرا  - مل يذكر الطويف وال كتبه  -  )2(حىت هذا العصر

كتابا واحدا للطويف، مع أن للطويف عدة كتب كان  - فيما رأيت من أجزائه اليت طُبعت  - مل يذكر " عةتصانيف الشي
روضات اجلنات يف أحوال العلماء "أما كتاب .. )3(ذكرها يف هذه األجزاء ممكنا لو أن الرجل كان من علماء الشيعة

 نقل عن السيوطي ما نقله عن الصفدي، وعلق عليه فقد ترجم له وأكد أنه فقيه حنبلي، مث - للخوانساري " والسادات
ومل جند يف تراجم الشيعة ومعاجم اإلمامية ما يدل على كون الرجل منهم، فضالً عن كونه من مجلة فقهائهم : "بقوله

ولو كان ما ذكره الصفدي يف حقه صحيحا ملا خفي ذكره عن أهل احلق، وملا ناسب وصف احلافظ . وجمتهديهم
اه باحلنبلية، مع أا أبعد املذاهب العامة عن طريقة هذه الطائفة اخلاصة، كما أشري إىل ذلك يف ترمجة أمحد السيوطي إي

  ...اهـ )4("فليتأمل. بن حنبل

                                      
  ).من هذه الرسالة 94، 93ص " (الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية"النص الذي نقلناه عنه من رسالة ارجع إىل  )1(
جملدا من كتابه هذا قبل قيام  14ألف هذا الكتاب السيد حممد األمني احلسيين العاملي، نزيل دمشق، وهو معاصر أشرف على طبع ) 2(

فإنه مل يعد للطويف كتابا واحدا " سليمان"أوزارها، ومع أنه مل يصل إىل ترمجة = =م طبعه بعد أن تضع احلرباحلرب العاملية الثانية، مث وعد بإمتا
  ). 6/318: (، مع أنه ذكر حتت هذه الكنية سليمان بن خالد انظر"أبو الربيع"وهو يعد كتب الشيعة يف اجلزء األول منه، ومل يذكره بكنيته 

ملطبوعة منه فلم أجد ضمن الكتب اليت ذكرت فيها للشيعة كتابا من كتب الطويف املبدوءة ذه األحرف، راجعت األحرف األوىل ا )3(
  ...اإلشارات اإلهلية، واإلكسري يف قواعد التفسري، وبغية الواصل، وبغية السائل، إخل: ومن بينها

  .منه 324-323ص )4(
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وال أحب أن أختم هذا الفصل قبل أن أنبه إىل أشياء تبدو ذات داللة خاصة هنا؛ فإنه من غري  -91
مث يشرحها يف كتاب، مع أن رواا ليسوا " األربعني النووية"يقبل رواية أن  -لو كان الطويف شيعيا  - املعقول 

  !..ال يقبلون احلديث إال برواية آل البيت - كما هو معروف  -من آل البيت، والشيعة 
كذلك ال يبدو معقوالً أن تكون مجيع مؤلفات الطويف يف الفقه وأصوله على مذهب أمحد بن حنبل، مث 

  !..إنه شيعي: يقال
و أن اام الطويف بالتشيع أقوى دليالً مما وجدنا، ألمكن أن ندعي كما ادعى ابن رجب أن حديثه عن ول

ال يكاد يعتمد  -كما رأينا  -أما وهذا االام ... الشيعة يف كتبه إمنا كان حماولة منه، أو دسيسة؛ لنشر آرائهم
 التفكري ذلك التفسري، فنصفه بالتشيع فلعل من اإلجحاف بالرجل أن نفسر حريته يف -على دليل واحد قوي 

على رغمه، وعلى رغم الشيعة الذين كانوا أحرياء أن يفخروا بانتسابه إليهم لو أنه كان منهم، وعلى رغم 
  !...)1(احلقيقة فيما يبدو

                                      
حنمل على مذهب من املذاهب اإلسالمية حلساب مذهب آخر، ومع ذلك، لعل القارئ قد وضح له أننا حنقق مذهب الطويف، وال  )1(

يف كتبه  فنحن نؤكد هنا أن نفي التشيع عن الطويف ليس إنصافًا له يف نظرنا بقدر ما هو إنصاف للحقيقة التارخيية، وأننا لو وجدنا لتشيعه ظال
  !..ذلك يف نظرنا، دون أن ينقصه )*(أو يف حياته ملا ترددنا قط يف احلكم بأنه شيعي

ختالف هذه النظرة؛ بدليل إمهاهلم احلديث عن حياة الطويف  -فيما يبدو لنا  -على أن نظرة معاصري الطويف إىل هذا املوضوع كانت 
ه كانوا اخلاصة وعن أسرته، مع أم مل يهملوا هذا اجلانب عندما حتدثوا عن غريه، وبدليل سجنه وتعزيره مث نفيه، مع أن كثريا ممن هم دون

  !..يكرمون، ويبجلون
  !...وهللا يف خلقه شئون

ولعل أبرز هذه املآخذ وأوضحها يف حماولته تربئة الطويف من : "... لعل تعليق الشيخ أيب زهرة املتقدم ينبغي أن يعاد هنا وهو قوله )����(
ه اه وباعثالتشيع، فإن النصوص اليت نقلها مستشهدا ا لنفي التشيع تطوي يف ثناياها دليل إثباته، وكل نص ساقه دليالً للنفي هو يف مغزاه ومرم

  .)م(" دليل اإلثبات
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ذكيا شديد الذكاء،  - بإمجاع الذين ترمجوا حلياته  -رأينا يف الفصل السابق كيف كان الطويف  -92
وكيف كان حريصا بالغ احلرص على أن يقرأ، ويدرس، ويتلقى العلم يف كل بلد أقام فيه، وعلى كل من لقيهم 

: من الشيوخ، وكيف كان شديد الشغف بالبحث واملعرفة حىت قال فيه الفاضل كمال الدين جعفر األدفوي
كان : "، وقال فيه تاج الدين أمحد بن مكتوم )1("، أظنه طالع أكثر كتب خزائن قوصكان كثري املطالعة"

يشارك يف علوم، ويرجع إىل ذكاء وحتقيق وسكون نفس، إال أنه كان قليل النقل واحلفظ جدا، وخصوصا 
  .)2("للنحو، على مشاركة فيه

اء رأيه يف كل مسألة حبثها وانتهى فيها كذلك رأينا كيف كان الطويف حرا جريئًا يف تفكريه، ال خيشى إبد
إنه مل يضع ما فيه من قانون ملن جيمد عند " اإلكسري يف قواعد التفسري"إىل رأي، حىت قال يف مقدمة كتابه 

األقوال، ويعتمد لكل من أطلق لسانه وقال، بل وضعه ملن ال يغتر باحملال، وعرف الرجال باحلق ال احلق 
شرحه لألربعني النووية بأال يسارع فيه إىل إنكار خالف ما ألفه ومهه، وأحاط وحىت أوصى قارئ . بالرجال

  .به علمه؛ فإن عليه أن جيد النظر وجيدده، ويعيد التفكري مث يعاوده؛ ليكون جديرا حبصول املراد
ن تتسع أ - وقد تعددت البالد اليت درس فيها الطويف، والشيوخ الذين قرأ عليهم  -ولعله كان طبيعيا  -93

دائرة معارفه، فتشمل علوم القرآن واحلديث، واألصول والفقه، واللغة واألدب، بل لقد كان شاعرا ينظم الشعر، 
ويبدو أنه  - ويشرح أشعار الفحول، وجيمع خمتارات الشعر من عيون الكتب، على أن أغرب ما قرأته عن كتبه 

فهكذا قال صاحب كشف الظنون، مع أن مؤلف كتاب يف الطب، " بغية السائل"هو أن كتابه  - غري صحيح 
الذيل على طبقات احلنابلة يقرر أن الكتاب يف أصول الدين، وهو أليق بالطويف، وأكثر اتفاقًا مع اسم الكتاب 

  ...)3("بغية السائل يف أمهات املسائل: "كما ذكره هو كامالً
اختصر كثريا  - أي الطويف  - أنه  - بعد أن عد للطويف حنوا من ثالثني مصنفًا  - ولقد ذكر ابن رجب  - 94

من كتب األصول، ومن كتب احلديث أيضا، ولكن مل يكن له فيه يد؛ ففي كالمه فيه ختبيط كثري، وأن له نظما 
أن  - كما هو واضح  -  ويعين هذا. )4(، وقصيدة طويلة يف مدح اإلمام أمحد�كثريا رائقًا، وقصائد يف مدح النيب 

وكذلك فعل الصفدي .. ابن رجب مل يعد مجيع كتب الطويف، وأنه ال ينكر أن له كتبا أخرى غري اليت ذكرها هو
من كتب للطويف مل يذكروها؛ إذ " بروكلمان"وابن حجر وابن العماد وغريهم، فليس استدراكًا عليهم إذًا ما ذكره 

  ...ن كتب، وإن انفرد بذكر بعض كتبهمل يذكر هو معظم ما عدوه للطويف م
وهكذا يبدو أن كل من ترجم للطويف قد عد بعض كتبه، وأمهل بعضها اآلخر فلم يعده؛ إذ مل حياولوا 

  ...حصر مصنفات الرجل فيما أعتقد، أو لعلهم حاولوا وذكر كل منهم ما وصل إىل علمه أن الطويف قد ألفه
هو املرشد الوحيد لبعض كتبه؛ ففي كتابه  - بالنسبة يل  - كان وأحب أن أنبه هنا إىل أن بعض كتبه  - 95

دفع املالم عن أهل "إمياء إىل كتاب له مل يذكره أحد من الذين حتدثوا عنه، وهذا الكتاب هو " اإلشارات اإلهلية"

                                      
  ).2/157(، الدرر الكامنة البن حجر )12، 3/11(أعيان العصر للصفدي  )1(
  ).ط) (2/369(الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب  )2(

  ).ط) (2/367(، والذيل على طبقات احلنابلة )1/155(كشف الظنون : انظر )3(
  ).ط) (368، 2/367" (الذيل: "انظر )4(
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  .)1("املنطق والكالم
وأحتدث عن بعضها، كذلك أحب أن أؤكد أنين مل أحصر مصنفات الطويف يف هذه الكتب اليت سأعدها، 

  ..وإن كنت ال أنكر أنين حاولت جاهدا هذا احلصر، ورجوت أن أكون موفَّقًا يف هذه احملاولة
ماذا صنف الطويف من كتب؟ وماذا بني : أحب أن أسأل -بعد هذه املقدمة اليت مل يكن بد منها  -96

  أيدينا مما صنف؟
وهي إحدى جمموعات ثالث نوعت إليها  - احلديث أما جمموعة الكتب اليت ألفها يف علوم القرآن و) أ(
  :فتشمل عشرة كتب هي -كتبه 

  .)2(اإلكسري يف قواعد التفسري - 1
  ).من بروكلمان: (اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية - 2
  ).من بروكلمان: (إيضاح البيان عن معىن أم القرآن - 3
  .فيه أن الفاحتة متضمنة جلميع القرآن: - كذا يف ابن رجب-خمتصر املعالني  - 4
  ).من بروكلمان: (تفسري سورة ق، وسورة النبأ يف جمموعة - 5
  .)3(جدل القرآن - 6
  .)4(بغية الواصل إىل معرفة الفواصل - 7
  .دفع التعارض عما يوهم التناقض يف الكتاب والسنة - 8
  .يةشرح األربعني النوو - 9

  .خمتصر الترمذي - 10
فتشمل اثنني  - وهي اموعة الثانية  - وأما جمموعة الكتب اليت ألفها يف أصول الدين، ويف الفقه وأصوله ) ب(

  :وعشرين كتابا هي
  ).يف أصول الدين. (بغية السائل يف أمهات املسائل -1
  ).من بروكلمان: (قدوة املهتدين إىل مقاصد الدين -2
  ).من بروكلمان: (حالل العقد يف أحكام املعتقد -3
  .االنتصارات اإلسالمية يف دفع شبهة النصرانية -4
  .درء القول القبيح يف التحسني والتقبيح -5
  .الباهر يف أحكام الباطن والظاهر -6
  .رد على االحتادية -7
  .تعاليق على األناجيل وتناقضها -8
  .قصيدة يف العقيدة وشرحها -9

                                      
  .]4، 3:الرمحن[ 				علَّمه البيانَ ����خلَق اِإلنسانَ ����: من اإلشارات اإلهلية، عند تفسري قوله تعاىل 195انظر ظهر ورقة  )1(

  .مل يذكره بروكلمان، وإمنا ذكر أن كتابا يف القرآن بربلني، فلعله يعنيه )2(
اإلتقان له : جدل القرآن أفرده بالتصنيف جنم الدين الطويف، انظر: قال السيوطي يف النوع الثامن والستني من علوم القرآن )3(

)2/229.(  
  ).12، 1/11(اإلتقان : عده السيوطي من مصادر كتابه اإلتقان انظر )4(
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  .العذاب الواصب على أرواح النواصب -10
  ).يف أصول الفقه. (خمتصر الروضة القدامية -11
  .شرح خمتصر الروضة القدامية يف ثالث جملدات -12
  .خمتصر احلاصل -13
  .خمتصر احملصول -14
  .معراج الوصول إىل علم األصول -15
  .الذريعة إىل معرفة أسرار الشريعة -16
  ).يف الفقه. (شباه والنظائرالرياض النواضر يف األ -17
  .القواعد الكربى -18
  .القواعد الصغرى -19
  .شرح نصف خمتصر اخلرقي -20
  .مقدمة يف علم الفرائض -21
  ).يف فقه الشافعي(شرح خمتصر التربيزي  -22

  :وأما جمموعة الكتب اليت صنفها يف اللغة واألدب وبعض املواد األخرى فتشمل عشرة كتب هي) جـ(
  ).من بروكلمان(الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية  - 1
  .الرسالة العلوية يف القواعد العربية - 2
  .غفلة اتاز يف علم احلقيقة وااز - 3
  .حتفة أهل األدب يف معرفة لسان العرب - 4
  .الرحيق السلسل يف األدب املسلسل - 5
  .موائد احليس يف شعر امرئ القيس - 6
  ).من بروكلمان(الشعار املختار على خمتار األشعار  - 7
  ".يف ثالثة جملدات"شرح مقامات احلريري  - 8
  .)1(إزالة األنكاد يف مسألة كاد - 9

  .دفع املالم عن أهل املنطق والكالم - 10
ن؛ فسلم هذه هي الثروة الضخمة اليت خلفها لنا الطويف، فكم كتابا من بينها مل متتد إليه عوادي الزم -97

  للمكتبة اإلسالمية، وهيئت للباحثني وسائل اإلفادة منه؟
ثالثة من هذه الكتب هي معراج الوصول إىل علم األصول، " إستامبول"أن يف  )2("بروكلمان"لقد ذكر 

  .توجد نسخ منه يف القاهرة" اإلشارات اإلهلية"وخمتصر الروضة، وتعاليق على األناجيل األربعة، وأن كتاب 
  أن مواطنا له من األملان كتب يف جملة املستشرقني " بروكلمان"كذلك ذكر 

)Z.D.N.G ( فقد إذًا"موائد احليس"عن كتابفهذا الكتاب من كتب الطويف مل ي ،.  

                                      
وله تصنيف يف : "مع أن عبارة الصفدي" ة األفكارإزالة اإلنكار يف مسأل"أخطأ صاحب كشف الظنون فذكر اسم الكتاب هكذا  )1(

  ".مسألة كاد، امسه إزالة األنكاد
  .منه) 2/108: (انظر )2(
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ومها من كتب  - " حالل العقد يف أحكام املعتقد"و " إيضاح البيان عن معىن أم القرآن"أن " بروكلمان"وقرر 
مطبوعان يف القاهرة لكنا مل نعثر قط على كتاب للطويف مطبوع يف القاهرة، وال  -فرد هو بذكرها الطويف اليت ان
  ، أم قصرت بنا حنن وسائل البحث فلم نصل إىل هذين الكتابني؟"بروكلمان"ندري أأخطأ 

أن على أنه قد تسىن لنا بعد جهد أن نعثر على بعض كتب الطويف خمطوطة يف دار الكتب املصرية، و -98
مبعهد إحياء املخطوطات العربية، يف دار " أفالم"جند بعضها يف مكتبة اجلامع األزهر، ونرى بعضها مصورا على 

  ...األمانة العامة للجامعة العربية
فمن بينها كتاب عثرت على نسختني منه ضمن كتب  -فأما الكتب اليت عثرت عليها بدار الكتب املصرية 

، وكتاب ثان وجدت نسخة منه ضمن كتب الدار، ونسخة )1(األربعني النووية اخلزانة التيمورية، وهو شرح
وثالث عثرت على نسخة . )2("اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية"ضمن خمطوطات اخلزانة التيمورية، وهو 

تاب هو منه يف كتب الدار، وإن كانت بوضعها احلايل غري صاحلة لالستفادة منها لتفكك أوراقها، وهذا الك
هو رسالته  -فيما عثرت عليه من كتب الطويف يف دار الكتب  -، والكتاب الرابع واألخري )3("خمتصر الترمذي"
  .)4(، وهو ضمن جمموعة رسائل خمطوطة هناك"الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية"

وأما الكتب اليت للطويف يف مكتبة األزهر فهي نسخة وحيدة خمطوطة من خمتصر الروضة القدامية،  -99
بشرح عليه لقاضي القضاة الشيخ عالء الدين علي ابن حممد بن علي بن عبد اهللا بن أيب الفتح الكناين 

يخ أمحد ابن هـ سبط الشارح الش833نسخها خبطه عام : وهي من خمطوطات القرن التاسع. العسقالين
اإلكسري يف قواعد "مث نسخة مصورة من كتاب . )5(إبراهيم بن نصر اهللا الكناين العقسالين، وترجم جلده فيها

مبعهد إحياء املخطوطات العربية، وخطها صغري دقيق ال يكاد يقرأ بالعني ، منقولة أخريا عن الفيلم احملفوظ "التفسري
  .اردة

مسجالً على " اإلكسري يف قواعد التفسري"ات العربية، وجدت للطويف ويف معهد إحياء املخطوط -100
  .)7(مسجالً على فيلم آخر -وهو خمتصره لروضة املوفق  -" والبلبل يف أصول مذهب ابن حنبل"، )6(فيلم

فقد رجح لدي أن يف إحدى مكتبات دمشق  -وهو يقع يف ثالثة جملدات  -أما شرحه هلذا املختصر 
ه؛ ألين قرأت فقرات منقولة منه يف كتابني لعامل دمشقي معاصر، هو الشيخ عبد القادر أمحد نسخة أو أكثر من

نزهة "، و"املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل"وهذان الكتابان مها . بن مصطفى املعروف بابن بدران
ملة فهرس أصول يف تك 98، 97، مث وجدت أمام رقمي )8("اخلاطر العاطر على روضة الناظر وجنة املناظر

األول والثاين من شرح : " -وهو الفهرس املوجود بدار الكتب املصرية -الفقه للمكتبة الظاهرية بدمشق 
  .، ويف كليهما نقص، وإن كان موضعه هو وسط األول وآخر الثاين"الطويف

                                      
  .حديث تيمور: 446و 328انظر الرقمني  )1(
  .تفسري تيمور، بالدار 351تفسري، ورقم  687انظر رقم  )2(
  .حديث 487انظر رقم  )3(
  .جماميع 228انظر رقم  )4(
  .أصول الفقه مبكتبة األزهر 283انظر رقم  )5(
  .هناك) 793 - 646( 940انظر فيلم  )6(
  ).1(من  3143مث فيلم ) 725(من  3142انظر فيلم  )7(
من نزهة ) 418-2/416(من املدخل، و 241-240و 238و 200-199تستطيع أن ترجع على سبيل املثال فقط إىل ص )8(

  .اخلاطر العاطر
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ولعله .. نذ قليلهذه هي الكتب اليت أبيح يل أن أعثر عليها، من بني مؤلفات الطويف الكثرية اليت عددا م
وها حنن أوالء نقدمها هنا متمشني .. قد حق علينا أن نعرف ذه الكتب وأن نبني منهج الطويف يف كل منها

  ...مع التاريخ الزمين لتأليفها، ونقدم املؤلِّف كما تبدو شخصيته فيها
  ا�آ��� 
	 Y ا�% ا��)���

عن مكتبة  - تصويرا  - هو من أوائل الكتب اليت ألفها الطويف؛ فقد سجل على النسخة املنقولة  -101
بتركيا أن تاريخ نسخه هو القرن السابع، ويعين هذا بالطبع أنه قد ألف قبل أن ينتهي هذا القرن " جليب زاده"

واليت تبدأ من عام  -ة اليت أقامها فيها بفترة تتسع لنسخه على األقل، وأن الطويف قد ألفه يف بغداد خالل الفتر
فهو إذًا أقدم ما وصل إىل يدنا من مؤلفات الطويف، وهلذا نبدأ  -هـ، كما ذكر احلافظ ابن حجر 691

  .باحلديث عنه
أما بعد، فإنه مل يزل يتلجلج : "يقول الطويف يف مقدمته بعد محد اهللا والصالة والسالم على رسوله -102

علم التفسري، وما أطبق عليه أصحاب التفاسري، ومل أر واحدا منهم كشفه فيما ألفه،  يف صدري إشكال على
وال حناه فيما حناه، فتقاضتين النفس الطالبة للتحقيق، الناكبة عن ختر الطريق، لوضع قانون يعول عليه، ويصار 

اإلكسري "لم الكتاب، ومسيته يف هذا الفن إليه، فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب، مردفًا له بقواعد نافعة يف ع
  .فمن ألف على هذا الوضع تفسريا، صار يف هذا العلم أوالً وإن كان أخريا". يف قواعد التفسري

ومل أضع هذا القانون ملن جيمد عند األقوال، ويعتمد لكل من أطلق لسانه وقال، بل وضعته ملن ال يغتر "
  ".وجعلته حبسب االنقسام، على مقدمة وأقسامويعرف الرجال باحلق ال احلق بالرجال، , باحملال
  .مث يبني معنامها... أما املقدمة ففي بيان معىن التفسري والتأويل"
وأما األقسام فأوهلا يف سبب احتياج القرآن إىل التفسري والتأويل، والقسم الثاين يف بيان العلوم اليت اشتمل "

والثالث يف علمي املعاين والبيان؛ لكوما  -ويعد هذه العلوم-القرآن عليها، وينبغي للمفسر النظر فيها،      
  ".من أنفس علوم القرآن

والطويف يشرح . يبدأ الكتاب بعد مقدمته بباب يف مقدمات التفسري األولية اليت ينبغي االبتداء ا -103
التأليف وبيان الطريق  هذه املقدمات يف ثالثة فصول، يتحدث يف أوهلا عن آالت التأليف، ويف ثانيها عن آداب

إليه، ويف ثالثها عن احلقيقة وااز، أما الباب الثاين فهو خيصص الفصل األول منه للحديث يف األلفاظ وضربيها 
من مفردة ومركبة، وما لكل منهما من صفات يستحق ا رتبة احلسن واجلودة، مث يتحدث يف الفصل الثاين 

  .بني املنظوم واملنثور، وأيهما أفضل - فصوله يف ثالث  -منه عن املعاين، مث يوازن 
ويف بابني آخرين يشرح أحكام القرآن اخلاصة؛ إذ خيصص األول منهما للحديث يف الفصاحة  -104

والبالغة، ويقصر احلديث يف الثاين على أنواع علم البيان من استعارة وكناية، وتعريض وتشبيه، ومن شجاعة 
تصرفاا وما تضفي عليها هذه الكثرة من قوة، وهو يف هذا الباب يتناول يف اللغة العربية يفسرها بكثرة 

 ،باحلديث اإلجياز واإلطناب وتوكيد الضمري، واستعمال العام بدل اخلاص، وتفسري املبهم، والتعقيب املصدري
تتاح، وخذالن ووضع الظاهر موضع الضمري تعظيما أو حتقريا، والتقدمي، والتخلص، واالقتضاب، واملبادئ واالف

املخاطب، وقوة اللفظ لقوة املعىن، واالشتقاق، واحلروف، والتكرير، وتناسب املعاين، واالقتصاد واإلفراط 
والتفريط، واخلطاب، وورود الكالم بالم التأكيد ألمر يعز وجوده، والتضمني، واالستدراج، واإلرصاد، ومعرفة 

صدر الكالم، والتوشيح، واألخذ والسرقة، مث املعاظلة، وهذه هي  السامع قافية البيت أو فاصلة النثر من مساع
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  ...األنواع اليت متثل الناحية املعنوية يف نظره
ورابعها اختالف ... أما الناحية اللفظية فهو يتحدث عنها بعد هذا يف سبعة أنواع، أوهلا السجع واالزدواج

ا عاموسادسها اإلعنات، وهو التزام ... ا كما يقولاللفظني يف تقدم بعض احلروف وتأخرها، وليس عكس
أما الثاين والثالث . حرف قبل حرف الروي يف القصيدة كلها، أو يف القطعة من النثر، وسابعها التجنيس

  !..فقد بدت الصفحات املخصصة هلا من الكتاب بيضاء ليس فيها كتابة قط -واخلامس من هذه األنواع 
 - على األقل  -بدو أن الطويف هو أول من ألف يف موضوعه، أو هو وهكذا ينتهي الكتاب الذي ي -105

  ...أول من بسط القول فيه هذا البسط املنظم
  .ورقة، ويرجع تاريخ تأليفه ونسخه إىل القرن السابع اهلجري كما أسلفنا 150والكتاب بعد هذا يقع يف 

  :تفسري والتأويل، يف املقدمةوعلى سبيل املثال نقدم هذه الفقرة منه، وهي يف بيان معىن ال -106
إذا نضحت عليها املاء لتنحل أجزاؤها، وينفصل بعضها عن : أما التفسري، فهو تفصيل من فسرت النورة"

بعض، وكأن التفسري يفصل أجزاء معىن املفسر بعضها من بعض؛ حىت يتأتى فهمه واالنتفاع به، كما أن النورة 
  .ئهاال يتهيأ االنتفاع ا إال بتفصيل أجزا

وأما التأويل فتفعيل أيضا، من آل الشيء إىل كذا يؤول أوالً إذا صار إليه، وأولته تأويالً إذا صيرته، فسمى "
  .تأويل الكالم تأويالً؛ ألنه بيان ما يؤول معناه إليه، ويستقر عليه

أويل أعم؛ جلريانه يف الت: وقيل. تفسري هذا الكالم وتأويله مبعىن واحد: مها مترادفان؛ ألنه يقال: مث قيل"
وما يعلَم تأْوِيلَه إِال ����: ، قال اهللا تعاىلأي ما يؤوالن إليه تأويل الكالم كذا، وتأويل األمر كذا،: الكالم وغريه، يقال

 ����والرسولِ فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اِهللا�: هذا يف الكالم، وقال يف األمر وحنوه ]7:آل عمران[ ����اُهللا
أي أحسن ماالً وعاقبة، وكذا يف قوله ، ]59:النساء[ ����ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً����: إىل قوله... ]58:النساء[

أي مآل القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد، خبالف التفسري  ]53:األعراف[ ����تأْوِيلَه هلْ ينظُرونَ إِالَّ����: تعاىل
: تفسري الكالم كذا، وتفسري القصيدة كذا؛ وهلذا قال بعض املفسرين: فإنه خيتص الكالم ومدلوله، تقول

ك بِالْحق وأَحسن وال يأْتونك بِمثَلٍ إِال جِئْنا����: ، وقوله تعاىل"التفسري بيان معىن اللفظ، والتأويل بيان املراد به"
من هذا القبيل، نعم جيوز استعمال أحدمها موضع اآلخر جمازا على هذا القول، وهو  ]33:الفرقان[ ����تفِْسريا

  ".األظهر؛ إذ األصل عدم الترادف عند من يثبته
?U�Zو �ا�+%ا�� �ا��و] ���\�  

روضة الناظر "القدامية املعروفة باسم أما هذا الكتاب فهو يف احلقيقة كتابان، أحدمها خمتصر الروضة  - 107
البلبل يف أصول "املقدسي الدمشقي، وقد عثرت على نسخة منه باسم ملؤلفها شيخ اإلسالم ابن قدامة " وجنة املناظر

وعلى نسخة ثانية منه مع شرح عليها للشيخ عالء الدين علي بن حممد الكناين العسقالين احلنبلي،  ،"أمحد بن حنبل
وأوىل النسختني مسجلة على فيلم مبعهد إحياء املخطوطات العربية، والثانية ضمن خمطوطات القرن التاسع مبكتبة 

  ...األزهر
فقد أسلفت أنه يوجد اجلزءان األوالن من  -وهو الكتاب الثاين هنا  -أما شرح الطويف هلذا املختصر 

  ...أجزائه الثالثة ضمن كتاب األصول، يف املكتبة الظاهرية بدمشق
إنه ابتدأ يف تأليف املختصر عاشر صفر سنة أربع وسبعمائة، وفرغ منه يف العشرين : يقول الطويف -108
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ذلك احلني؟ احتمال يرجحه أن املختصر  فهل تراه قام ذا العمل يف دمشق، بعد أن سافر إليها يف... )1(منه
كانا موجودين فيها حني نقل عنهما الشيخ ابن بدران  -على األقل  - وشرحه موجودان فيها اآلن، وأما 

  ...الدمشقي، كما أوضحت ذلك من قبل
مل أما الشرح فلست أستطيع اجلزم بالعام الذي ألفه فيه الطويف؛ ألن االطالع على النسخة املوجودة منه 

  ...هـ؛ ألن املختصر قد ألف يف هذا التاريخ704يتح يل، وإن كان واضحا أنه بعد شهر صفر من عام 
خمتصر الروضة : "ويصف الشيخ ابن بدران الدمشقي يف املدخل خمتصر الطويف وشرحه، فيقول -109

يب والتهذيب، ينخرط مع مع التحقيق والتدقيق، والترتمشتمل على الدالئل، : القدامية للعالمة سليمان الطويف
يف سلك واحد، وقد شرحه مؤلفه يف جملدين حقق فيهما فن األصول، وأبان فيهما عن باع خمتصر ابن احلاجب 

واسع يف هذا الفن، واطالع وافر، وباجلملة فهو من أحسن ما صنف يف هذا الفن وأمجعه وأنفعه، مع سهولة 
  ...)2("ئذانالعبارة، وسبكها يف قالب يدخل القلوب بال است

 - إن الشيخ أبا حممد : أقول: "قال الطويف، يف أوائل شرحه ملختصر الروضة له: "ويف موضع آخر يقول
التقط أبواب املستصفى، فتصرف فيها حبسب رأيه، وأثبتها، وبىن كتابه عليها، ومل ير  - يعين به مؤلف الروضة 

بواب حتت أقطاب الكتاب، أو أنه أحب ظهور احلاجة ماسة على ما اعتىن به الشيخ أبو حامد من درج األ
االمتياز بني الكتابني باختالف الترتيب؛ لئال يصري خمتصرا لكتاب، وهو إمنا يضع كتابا مستقالً يف غري املذهب 
الذي وضع فيه أبو حامد كتابه؛ ألن أبا حامد أشعري شافعي، وأبو حممد أثري حنبلي، وهو طريقة احلكماء 

، ال تكاد جتد هلم كتابا يف طب أو فلسفة إال وقد ضبطت مقاالته وأبوابه يف أوله، حبيث يقف واألوائل وغريهم
  .)3(هذا كالمه". الناظر الذكي من مقدمة الكتاب على ما يف أثنائه، وقد ج أبو حامد هذا املنهج يف املستصفى

  .)3(كالمه
تصر الطويف الكتاب أسقط وملا اخ: "وميضي الشيخ ابن بدران الدمشقي يف احلديث عن املختصر فيقول

أنه ال حتقيق له يف فن املنطق، وال أبو حممد له حتقيق فيه  -وهو الذي عول عليه-املقدمة، واعتذر بأعذار منها 
أيضا، فلو اختصرها لظهر التكلف عليها من اجلهتني ، فال يتحقق االنتفاع به للمطالب، ويضيع عليه 

  .)4("الوقت
جند يف مواضع  - وهو للشيخ ابن بدران أيضا  - العاطر على روضة الناظر ويف كتاب نزهة اخلاطر  -110

خمتلفة كالما للطويف منقوالً عن شرحه للمختصر، وكذلك جند يف املدخل له، فهو يف كليهما ينقل عنه بعض 
  ...ما قاله، ويسند إليه آراءه

إذا وجدنا فُتيا صحايب مشهور بالعلم والفقه على : قال الطويف يف شرح خمتصره: "من ذلك قوله يف املدخل
ال جيوز لنا أن جنزم خبطئه اخلطأ االجتهادي؛ الحتمال ظهور الصحايب على نص أو دليل راجح  - خالف نص 

، وكم من نص نبوي كان عند  �أقرب إىل معرفة النصوص منا؛ ملعاصرم للنيب  �أفىت به؛ فإن الصحابة 
، مث دثر فلم يبلغنا، وذلك كفُتيا علي وابن عباس رضي اهللا عنهما، أن املتوىف عنها زوجها تعتد �الصحابة 

                                      
  .أصول الفقه 283من النسخة اليت حتتفظ ا مكتبة األزهر حتت رقم  141انظر ظهر ورقة  )1(
  .من املدخل، عند احلديث عن املتون املختصرة يف األصول 238ص )2(
  .من نفس املصدر، عند احلديث عن الكتب املطولة يف أصول الفقه 240ص )3(
  .نفس املصدر السابق )4(
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ا " بأطول األجلني، وحنوها من املسائل اليت نقم بعض الناس على علي فيها؛ ملخالفته للنص، وخطئه بذلك
  ...)1(هـ

ي الطويف يف املصلحة كما سجله يف شرح خمتصره، ونقله عنه صاحب نزهة رأ -إن شاء اهللا-وسنورد 
  ...اخلاطر، عندما نعرض ملناقشة هذا الرأي يف الباب الثاين

على خمتصر الطويف وشرحه، عندما ألف  )2("املرداوي"وقبل الشيخ ابن بدران بزمن طويل، اعتمد  -111
، وذكر هذا يف آخر كتابه، مث عد الطويف ضمن أصحاب اإلمام "حترير املنقول وذيب علم األصول"كتابه 

  ..ذوي الرأي واالجتهاد يف املذهب
وهذا .. إىل خمتصر الطويف وشرحه، ما دام يشرح كتاب املرداوي )3("الفتوحي"وقد كان طبيعيا أن يرجع 

  .بعض ما نقله عنه، وهو يف تعريف الوصف املناسب
اختلف يف : املناسب هو ما تتوقع املصلحة عقبه لرابط عقلي، وقال يف شرحه: قال الطويف يف خمتصره"

تعريف املناسب، واستقصاء القول فيه من املهمات؛ ألن عليه مدار الشريعة، بل مدار الوجود؛ إذ ال وجود إال 
ة العقلية، لكن أنواع املناسبة تتفاوت يف العموم واخلصوص، واخلفاء والظهور، فما خفيت وهو على وفق املناسب

أدرك العقل  - أو إذا سمع  -املناسب ما تتوقع املصلحة عقبه، أي إذا وجد : فقولنا. عنا مناسبته مسي معلال
ط العقلية بني تلك املصلحة السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إىل مصلحة من املصاحل؛ لرابط من الرواب

أدرك العقل أن حترمي السكر  - املسكر حرام : ، مثاله إذا قيل"لرابط عقلي"وذلك الوصف، وهو معىن قويل 
قلت لرابط عقلي أخذًا من النسب الذي هو القرابة؛ فإن املناسب : مفضٍ إىل مصلحة هي حفظ النفوس، مث قال

وإمنا كانا . بني يف باب النسب كاألخوين وابن العم وحنوهمستعار ومشتق من ذلك، وال شك أن املتناس
مناسبني ملعىن رابط بينهما وهو القرابة، فكذلك الوصف املناسب هنا البد أن يكون بينه وبني ما يناسبه من 

  .اهـ )4("املصلحة رابط عقلي، وهو كون الوصف صاحلًا لإلفضاء إىل تلك املصلحة
واآلن، ولعله قد وضح أنه إذا كان عمل الطويف يف خمتصره لروضة الناظر مل يسمح له بإبداء رأيه  -112

اخلاص يف بعض ما خيالف فيه ابن قدامة مؤلف الروضة، وكان ذا االعتبار قليل اجلدوى يف الكشف عن آراء 
تامة، ومن مث كان واضح الداللة  فإن شرحه قد أفسح له اال للتعبري عما يراه، ولتسجيله يف حرية -الرجل 

واشتد يب األسف أين مل أعثر على نسخة منه يف مكتبات مصر مجيعها، فرحت ألتقط ... عليه، قوي التعريف به
أقواالً متناثرة نقلها عنه املؤلفون يف كتبهم، لعل هذه األقوال تلقي بعض الضوء على منهج الطويف فيه، وعلى ما 

  ...وإين ألرجو أن يكون فيما قدمت عنه بعض التعريف به ...له فيه من آراء جديدة

                                      
  .من املصدر السابق 200-199ص )1(
هو عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حممود املرداوي، مث الصاحلي احلنبلي، ولد سنة  )2(
هـ، وكان رجالً خريا مسع من ابن الرضا، وزينب بنت الكمال، وعائشة بنت املسلم، وقرأ عليه الشهاب بن حجر وغريه، تويف يف 730

  ).7/31(رات الذهب شذ: هـ انظر803رمضان سنة 
ابن علي بن إبراهيم الفتوحي الفقيه هو تقي الدين أبو البقاء حممد بن أقضى القضاة املصرية شهاب الدين أيب العباس أمحد بن عبد العزيز  )3(

اعة من أرباب األصويل احلنبلي، نشأ يف عفة وصيانة، ودين وعلم، وأدب وديانة، وأخذ العلم عن والده شيخ اإلسالم املذكور، وعن مج
دب املذاهب املخالفة، وتبحر يف العلوم، حىت انتهت إليه الرياسة يف مذهبه، مث ويل القضاء بسؤال مجيع أهل مصر، وكان حلو املنطق، جم األ

  ).8/390(شذرات الذهب : هـ انظر979مع جليسه، تويف سنة 
  .من شرح الكوكب املنري له، وهو يعرف باسم خمتصر التحرير، وباسم املختصر املبتكر شرح املختصر 311ص )4(
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هـ على ما رجحناه، فهي إذًا رابع كتاب نعثر عليه 705رسالة ألفها الطويف يف قوص، عام  -113
دار الكتب املصرية، حتت رقم ورقة، وميكن الرجوع إليها ب 88وهي تقع يف .. للطويف من حيث تاريخ تأليفها

  ...جماميع 228
  : قسمها الطويف إىل مقدمة وأربعة أبواب -114

  ...أما املقدمة فقد حتدث فيها عن حقيقة األدب وضعا واصطالحا، مبينا اشتقاق مادته
  .وأما األبواب فقد أدار احلديث يف أوهلا حول السبب املوجب لوضع قانون العربية، ومن وضعه

  .عل حموره يف ثانيهما بيان فضل العربية، واالستدالل عليه من الكتاب والسنة واآلثار وصريح العقلوج
  .وخصص الثالث لبيان فضل من حتلى ذا العلم، وذم من عطل منه، أو أخطأ فيه، أو عيب عليه

دا من معتمدات بيان كون هذا العلم أصالً من أصول الدين، ومعتم -وهو األخري  -مث كان باب الرابع 
  ...الشريعة
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 240أوهلما يف : وخمتصر الترمذي هو خامس كتب الطويف اليت عثرنا عليها، وهو يقع يف جزءين -115
، فهو يف مثل حجم األول، 231والثاين ينقص ورقات من آخره بعد الورقة ... ورقة، ولكن يف أوله نقصا

  ...وبنفس اخلط الذي كتب األول به، وإذًا فالناسخ وتاريخ النسخ واحد يف كليهما
يف آخر اجلزء األول منه كالم للناسخ يقرر فيه أنه نقل هذه النسخة عن نسخة خبط املؤلف نفسه،  -116

هـ، فهو إذًا قد ألف قبل هذا التاريخ أو قبيله، ومن مث اعتربته خامس 707وأنه قد فرغ من نسخها عام 
أسلفت؛ ألن أوراقه مفككة، لكنه بوضعه احلايل ال متكن اإلفادة منه كما . الكتب اليت عثرت عليها للطويف

  .وألن دار الكتب ترفض إعارته
  �Zح اTر���8 ا�� و��

  :كتب الطويف يف مقدمته -117
إمالء نافع، وتأليف جامع، يشتمل على شرح األحاديث األربعني اليت  -إن شاء اهللا  -أما بعد فهذا "

  مجعها الشيخ اإلمام العامل الفاضل حميي الدين، 
رضي اهللا عنه وعن سائر علماء املسلمني؛ إذ كانت كاملعني والينبوع، لعلم األصول أبو زكريا النووي 

والفروع، موضحا ملا تضمنته من املشكالت والغوامض، كاشفًا عما اشتملت عليه من السنن والفرائض، باحثًا 
ب، مربزا لنفائسها من وراء عن ألفاظها ومعانيها، مستخرجا ألسرارها املودعة فيها، جاليا لعرائسها على اخلُطَّا

حجاب اخلطاب، صادعا عن احلق بالربهان، ملغيا ملا ألغاه الدليل فوهن وهان، معتمدا يف ذلك على ما قيل عن 
  ".العلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء عن الرسول"أهل الفضائل والعقول 

أن يأيت هذا اإلمالء حبرا يقذف بيتائم درره، ونفائس آللئه وجواهره، وأن يكون  �وأرجو من اهللا "
  .كالقواعد الكلية للدين، واملرتع املري والشراب الروي لطلبة املسلمني

فأوصيك أيها الناظر فيه، احمليك طرفه يف أثنائه ومطاويه، أال تسارع فيه إىل إنكار خالف ما ألفه ومهك، "
، بل أجِد النظر وجدده، وأعد الفكر مث عاوده؛ فإنك حينئذ جدير حبصول املراد، ومن يهد وأحاط به علمك

  ...)1("اهللا فما له من مضل، ومن يضلل اهللا فما له من هاد
  :وشرح طريقته اليت التزمها فيه فقال -118

عمد إىل كل التوفيق إلمتامه، وهو أين أ �التزمت يف هذا الشرح ما وفقت اللتزامه، وأسأل اهللا "
حديث فأتكلم عليه لفظًا ومعنى من جهة اللغة، واألصول والفروع، واملعقول واملنقول، وأرد معناه إىل ما 

من ختصيص عام، : يناسبه من آي الكتاب، متوخيا للتحقيق والصواب، متصرفًا يف ذلك بقانون أصول الفقه
  . ذلكوتعميم خاص، وتقييد مطلق وإطالق مقيد، وتبيني جممل، وغري

تلطفت يف دفع التناقض وكشف شبهة التعارض، إىل  - وإن عارض احلديث معارض من كتاب أو سنة "
غري ذلك من الفوائد اليت تنسج يف مواضعها، وجتمح القرحية إىل تقريب شاسعها، كل ذلك حبسب مبلغي من 

                                      
  .حديث تيمور 446من املخطوطة رقم  1ورقة  )1(



  

  


	 ا������   68 ��ا���
 ا����	

  ...)1("العلم، وما أوتيته من الفهم
يوم االثنني ثالث عشر ربيع اآلخر، وفراغي منه يوم وكان ابتدائي فيه : "وجدت يف آخره - 119

الثالثاء ثامن عشرينه، كالمها من سنة ثالث عشرة وسبعمائة، مبدينة قوص من أرض الصعيد، حامدا اهللا 
وهلذا اعتربته سادس الكتب اليت عثرت عليها، من حيث تاريخ ". )2( �ومصليا على رسول اهللا  �

  ...تأليفه
وقد وصفت فهارس هذه . يف دار الكتب نسختان منه، كلتامها ضمن كتب اخلزانة التيمورية -120

هـ وأوالمها 1023اخلزانة إحدامها بأا قدمية، ومل حتدد لنسخها تارخيًا، وحددت تاريخ نسخ الثانية بعام 
ورقة، أما عدد  225 وعدد أوراق األوىل. )3(بني كتب احلديث ذه اخلزانة 446، والثانية برقم 328برقم 

بل لقد ... وإن كانت أوراقها أصغر حجما؛ ألن اخلط الذي كتبت به أدق 184أوراق الثانية فال يتجاوز 
  ...عثرت فيها على زيادة ذات بال عما يوجد يف النسخة األخرى، وإن كانت هذه أضخم منها حجما

، والعامل احلر الشجاع؛ فهو ال يتحدث تبدو فيه بوضوح شخصية الطويف، الفقيه األصويل اتهد -121
عن األحاديث اليت شرحها فيه من حيث إسنادها ولفظها ومعناها، بقدر ما يتحدث عما فيها من أصول الفقه 

كتابا يف األصول، وإن كان امسه شرح األربعني النووية، ومدار  -إىل حد كبري  -وفروعه، وهلذا ميكن اعتباره 
  ...ديثالكالم فيه هو هذه األحا

وقد أحلقنا ذه الرسالة منوذجا طويالً منه، وهو شرح احلديث الثاين والثالثني، بعد أن حققنا عبارته 
  ...واستوثقنا منها

��� @Tا WUإ�' ا���� �رات ا��!��Zا�  

يف أول هذا الفصل عددت هذا الكتاب ضمن كتب اموعة األوىل؛ ألنه كله يدور حول القرآن،  -122
وهي اليت تعاجل أصول الدين  - ولو أين عددته ضمن كتب اموعة الثانية . ومدى ما ميكن استنباطه من آياته

ملا عدوت الصواب؛ إذ هو كتاب يف أصول الدين مبا استنبط من هذه األصول، وهو كتاب يف  - وأصول الفقه 
  .ر ما جلى هذه األصول ودعمهاأصول الفقه بقدر ما كشف عن استمداد هذه األصول من كتاب اهللا، وبقد

هـ، فهو آخر كتبه تأليفًا فيما عثرنا 716ببيت املقدس عام  - كما أسلفت القول  - وقد ألفه الطويف  - 123
عليه، ولعله آخر كتبه كلها تأليفًا إذا صح أنه قد تويف يف رجب من نفس العام، وهو ما منيل إليه ونراه أرجح ما 

  .قيل يف تاريخ وفاته
، فبني ما "اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية"يشرح يف الفصل األول من مقدمته مفردات امسه  -124

  .يريده بكل كلمة منها
ويتحدث يف الثاين من فصوهلا عن السبب الباعث له على وضعه، فيقرر أنه كلي وجزئي، مث يشرح كال 

  :منهما فيقول
                                      

  .من املصدر نفسه 3ورقة  )1(
  .من املصدر نفسه 184ورقة  )2(
  .ارجع إىل فهرس احلديث باملكتبة التيمورية )3(
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يستفيدون أصول دينهم وفروعه من كتاب رم، وسنة  -الم منذ ظهر اإلس -أما الكلي فهو أن املسلمني "
، واستنباطات علمائهم، حىت نشأ يف آخرهم قوم عدلوا يف ذلك عن الكتاب والسنة إىل حمض القضايا �نبيهم 

العقلية، مازجني هلا بالشبه الفلسفية واملغالطات السوفسطائية، واستمر ذلك حىت صار يف أصول الدين كاحلقيقة 
ة، ال يعرف عند اإلطالق غريه، وال يعد كالما يف أصول الدين سواه، فجاء الضعفاء يف العلم بعدهم، العرفي

فوجدوا كالما فلسفيا ليس من الدين يف شيء، مع أن أئمة الدين ومشاخيهم شددوا النكري على من تعاطاه، 
ه لغلبته عرفًا، وإمنا عدل املتأخرون فضاعت أصول الدين عليهم، وضلت عنهم؛ إذ مل يعلموا هلم أصول دين غري

إما جلهلهم باستنباطها منها، أو ظنا أن أدلة السمع فرع على العقل، : يف أصول الدين عن اعتبار الكتاب والسنة
فال يستدل بالفرع مع وجود األصل، كشاهد الفرع مع شاهد األصل، أو زعما منهم أن الكتاب غالبه الظواهر 

اد، ومثل ذلك ال يصلح مستندا يف املطالب القطعية الدينية، أو ألن خصومهم من الفالسفة والسنة غالبها اآلح
والزنادقة وحنوهم ال يقولون بالشرائع، وال يرون السمعيات حجة، فال جيدي االحتجاج عليهم ا، أو لغري 

  .ذلك من اخلواطر واألوهام
ئل يسأل عنها بعض أهل العلم، منها هذا فإين رأيت بعض الناس قد كتب مسا - وأما السبب اجلزئي "

السؤال وهو أن الناس هل هلم أصول دين أم ال؟ فإن مل يكن هلم أصول دين، فكيف يكون دين ال أصل له؟ 
وإن كان هلم أصول دين، فهل هي هذه املوجودة بني الناس ككتب اإلمام فخر الدين اخلطيب وأتباعه وحنوها، 

  االشتغال بأصول الدين مع أنه البد للدين من أصول يعتمد عليها؟أم غريها؟ وكيف ذم أئمة الشرع 
ولو علم هؤالء امللبوس عليهم أن أصول الدين احلقيقية اليت هي أحد فروض الكفايات يف طي الكتاب "

والسنة على أبلغ تقرير وأحسن حترير، حبيث ال يستطيع الزيادة عليها متكلم وال فيلسوف، وحىت إن املسلمني 
  .ا هـ" ملا قالوا ذلك_ ستفادوا طرقهم الكالمية أو أكثرها منهما إمنا ا

 -إن شاء اهللا-نستقرئ : "... أما الفصل الثالث من املقدمة فهو يشرح فيه طريقته يف الكتاب؛ إذ يقول
  .أصول دين، وأصول فقه: القرآن من أوله إىل آخره، ونقرر منه املطالب األصولية، وهي ضربان

م يبحث فيه عن أحكام العقائد صحة وفسادا، ومتعلقاته الكلية هي اإلميان باهللا فأصول الدين عل"
  .ومالئكته، وكتبه ورسله، واليوم اآلخر، والقدر

وأصول الفقه علم يبحث عن األدلة السمعية والنظرية، من جهة إيصاهلا إىل األحكام الشرعية الفرعية، "
لفروع، وفيها حبث علماء األمة، اتفاقًا منهم على بعضها، ومتعلقاته باالستقراء تسعة عشر عليها مدار ا

  .)1(مث يذكر األدلة التسعة عشر..." واختالفًا يف بعضها
ويبدأ الكتاب بعد ذلك أشبه بتفسري القرآن، غري أنه تفسري أصويل يقصد به صاحبه إىل بيان ما يف القرآن 

  ...ن نسميه تفسريامن أصول، ولعله هو التفسري الوحيد من نوعه إن صح لنا أ
وميضي الطويف يف بيان ما تشري إليه اآليات من أصول الدين وأصول الفقه، فيبدو أمينا كل األمانة  -125

دقيقًا كل الدقة إذ يعرض آلراء مجيع الفرق، كما يبدو مطلعا واسع االطالع عاملًا غزير العلم؛ إذ حيسن 
ولعل هذه األمانة الدقيقة فيه سبب من أسباب اامه بالتشيع؛  ...االحتجاج ملا يراه كل فريق وإن خالفه فيه

ولعلها من أسباب اامه بالرفض أيضا؛ ألنه ذكر !.. ألنه تعرض ملبادئ الشيعة يف غري موضع من الكتاب
                                      

من ملحق هذه الرسالة؛ فقد ذكرها هناك كما ذكرها يف مقدمة الكتاب الذي  241- 240ع إىل هذه األدلة يف صتستطيع أن ترج )1(
  . انتحدث عنه هنا، دون فرق إطالقً
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الرافضة يف أماكن كثرية منه، بل لعلها هي السبب يف أن ينسب إليه ذلك البيت املضطرب املتهالك الذي ال 
  :عن نفسه إال جمنون، وأعين ذلك البيت الذي يقول يقوله

  !..هذه إحدى العرب! أشعري؟    حنبلي، رافضـي، ظاهـري
؛ اللهم إال إذا كان يتهكم بأولئك الذين ألصقوا به "هذه إحدى العرب: "ن نفسهعل قإذ ال ميكن أن يقول عا

  !..أن يستدلَّ على براءته منها أو كان يريد بتناقضها!.. هذه التهم املتناقضة ويعجب من تفكريهم
126- ا، فهذا هو جنم الدين الطويف، يف كتبه وآثاره العلمية اليت عثرنا عليهاوأخري...  

دفع "وكم كنا نود أن يتاح لنا االطالع على سائر ما صنف من الكتب يف مجيع العلوم، وخباصة كتابه 
على  دم لنا رأيه واضحا يف النصوص، ومدى داللتها؛ ألنه يق"التعارض عما يوهم التناقض يف الكتاب والسنة
مث كتبه يف األصول والقواعد الفقهية؛ ألا تكشف لنا عن ... األحكام، ومقدار ما بينها من وحدة وترابط

  .موقفه من أدلة الشرع عندما يطبقها ويستنبط منها األحكام
رأي فيها، وندرسه لنقف بصفة أخص على وما دمنا ندرس الطويف هنا بوصفه عاملًا من علماء األصول ذا 

ونعقب عليه، ونستخلص منه ما عسى أن يكون فيه  ،ا، مث لنناقش هذا الرأيشرعي رأيه يف اعتبار املصلحة أصالً
  :فلعله قد آن أن نتساءل - من جديد نافع 

  إىل أي مدى يصح هذا االعتبار عند الطويف؟
  ا أو إمجاعا؟ولو عارضت نص ،صح عندهوعلى ماذا يعتمد إذا كان اعتبار املصلحة ي

  ..وأين مكان رأيه هذا يف احلق؟
  .يف الباب الثاين من هذه الرسالة - إن شاء اهللا-هذا ما سنعاجله 

                                                   * * *  
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  متهيــد

  )عرض وتلخيص(ماذا قال يف املصلحة؟ : الفصل األول

  )مناقشة وتعقيب(؟ كيف اعترب املصلحة أصالً: الفصل الثاين

  )تتبع ونتائج( م لنا جديدا نافعا؟هل قد: الفصل الثالث
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قاله يف  جيدر بنا أن نعرف ما -و مناقشتهأاآلن، وقبل أن نعرض لرأي الطويف يف املصلحة بتلخيص  -127
  ...املصلحة، وأين قاله

ة كما جيمع الفقهاء املعاصرون، بل هو مل يتحدث عن املصلحة ذا حلصوالطويف مل يؤلف رسالة يف امل
ال ضرر وال "التفصيل يف كتاب من كتبه يف أصول الفقه على كثرا، وإمنا حتدث عنها وهو يشرح حديث 

ذا الشرح جرد الشيخ مجال الدين القامسي ما أمساه رسالة يف ومن ه... ، ضمن شرحه لألربعني النووية"ضرار
  !...على هذا الذي صنع، فأنصف احلقيقة والتاريخ )1(املصاحل املرسلة، مث علق عليها تعليقات نبه يف ايتها

ولكن القامسي آثر أن يدع كالم الطويف يف اإلمجاع على طوله؛ اكتفاء باإلشارة إليه، مع أن الطويف ادعى 
ويظهر ذلك بالكالم يف املصلحة : "وأا ذا أقوى أدلة الشرع، مث قال ،رعاية املصلحة أقوى من اإلمجاع أن

أن ينقل كالمه يف اإلمجاع كما نقل كالمه يف املصلحة؛ لتمكن  -واألمر كذلك  -، فكان طبيعيا )2("واإلمجاع
  !...املوازنة بينهما

أدلة لتقدمي املصلحة  -يف نظر الطويف على األقل  -هي كذلك طوى القامسي من شرح احلديث فقرات 
  .على سائر أدلة الشرع، فهل كان من اإلنصاف للطويف وللحقيقة أن تطوى؟

وتصرف القامسي يف بعض عبارات الطويف، فوسع من مدلوهلا أحيانا، وضيق مدلوهلا يف أحيان أخرى، بل 
  !.مه كما هو، ما دام منسوبا إليهوأحسب أن اإلنصاف للرجل كان يقضي بنقل كال! أفسده

 -" رسالة يف املصاحل املرسلة"قلت إن القامسي مل ينس يف آخر التعليقات اليت كتبها على ما أمساه  -128
وأحب اآلن أن أقرر أن طبع هذه الرسالة مع ثالث رسائل ... أن يشري إىل مصدر هذه الرسالة يف كتب الطويف

مصدر ما كتب هلا من شهرة يف أوساط الفقهاء، وإمنا كان مصدر هذه الشهرة  - وحده-أخرى مل يكن 
، يف باب أصول الفقه، حتت )3(قد نشرت الرسالة يف اجلزء العاشر من الد التاسع" املنار"وسرها أن جملة 

رشدت إىل ، وقدمت بني يديها كلمة قصرية، وأ"أدلة الشرع، وتقدمي املصلحة يف املعامالت على النص"عنوان 
" املنار"املصدر الذي نقلت عنه، وهو الرسالة اليت حققها وعلق عليها الشيخ    مجال الدين القامسي، مث كانت 

أمينة يف نقل الرسالة وحواشيها، فلم تكد ختطئ يف نقل شيء عن األصل أو التعليق، حىت األخطاء املطبعية يف 
تنبيه على أصل الرسالة يف كتب الطويف، فلم تنقل عبارة غري أا أمهلت ال!. كليهما؛ فقد نقلتها كما هي

ومن هذا اإلمهال !. القامسي عن جتريده هلا من شرح احلديث، مع أا نقلت كل عبارة علق ا على الرسالة
أو بأن الطويف قد ألف رسالة يف , كان اخلطأ الشائع بأن للطويف رسالة يف املصاحل -الذي يبدو غري مقصود 

  .وغريه من املعاصرين" تعليل األحكام"كما قرر ذلك صاحب املصاحل، 
ومل يكن بد من حتقيق هذا الذي نشره القامسي، ونقله عنه صاحب املنار منسوبا إىل الطويف،  -129

فمضيت أحبث بني املخطوطات العربية بدار الكتب املصرية، عن شرح الطويف لألربعني النووية، حىت عثرت يف 
وقد وصفت فهارس هذه املكتبة إحدى النسختني بأا قدمية، . ة على نسختني منه بعد ألياملكتبة التيموري

هـ، فلما اطلعت على املخطوطتني وجدت ثانيتهما 1023وحددت التاريخ الذي نشرت فيه األخرى بعام 
ستدالل به ومل أجد يف الثانية شيئًا ميكن اال. حتمل تاريخ نسخها الذي حددته الفهارس، يف هامش خبط رفيع

                                      
  .أصول الفقه بدار الكتب املصرية) 613و 612(من رسائل يف أصول الفقه  69انظر ص )1(
  .من ملحق هذه الرسالة 242انظر ص )2(
  ).م1906أكتوبر (هـ، 1324وهذا اجلزء صدر يف شوال سنة ، 770-745ص )3(
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لعل هذه النسخة هي اليت نقل عنها القامسي، وحدد تاريخ : وقلت يف نفسي. على التاريخ الذي نسخت فيه
هـ، أي بعد وفاة الطويف بأربعني عاما، غري أين مل أنعم ذا اخلاطر طويالً؛ فقد وجدت 756نسخها بعام 

مسي، وما كان ممكنا أن ينقص األصل عن هذه النسخة تنقص صفحات كاملة عن النسخة اليت نقل عنها القا
  .فرعه، فهما نسختان إذًا، ال واحدة

، وسجل "ال ضرر وال ضرار"واستطعت بعد جهد أن أحقق النص الذي شرح به الطويف حديث  -130
فلما انتهيت من حتقيقه إىل صورة ... فيه رأيه يف اعتبار رعاية املصلحة دليالً شرعيا، بل أقوى أدلة الشرع

حسبها هي األصل، أو أقرب ما تكون إليه، وسجلت الفروق اليت عثرت عليها بني نسخه األربع يف أثناء أ
رأيت أن أجعل منه ملحقًا لرساليت؛ ليتسىن لكل من يهمه هذا األصل أن يرجع إليه، فيقرأ فيه  -حتقيقي له 

  !...مذهب الطويف كما سجله بنفسه، ال كما فهمه وجرده القامسي أو غريه
ما تضمنه النص احملقق من آراء،  -إن شاء اهللا  -أعرض : ويف الفصل األول من فصول هذا الباب -131

  ...ملتزما طريقة الطويف يف ترتيبها، مبا يشبه أن يكون تلخيصا لكالمه
ه سأناقش هذه اآلراء واألدلة اليت ساقها لتعزيزها، معقبا يف كل مسألة مبا بدا يل أن: ويف الفصل الثاين

  ...صواب، موافقًا للرجل فيه أو خمالفًا
فسأتعقب آثار تلك اآلراء يف معاصريه وفيمن جاءوا بعده حىت هذا العصر، : أما يف الفصل الثالث واألخري

  ...مبينا ما عسى أن يكون فيها من جديد ميكن االنتفاع به
   ...ومن اهللا التوفيق
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bــ�\  �ــ�ض و;

كالمه عن املصلحة بتوثيق احلديث الذي جعل منه حمور كالمه كله، فيذكر أوالً أنه  يبدأ الطويف -132
، مث يقرر أن األسانيد اللينة إذا اجتمعت حصل "وله طرق يقوي بعضها بعض: "حديث حسن، مث يعود فيقول

  ...ويستنتج من هذا كله أن احلديث ثابت جيب العمل مبوجبه. منها إسناد قوي
فمعناه نفي إحلاق املرء الضرر بغريه مطلقًا،  - وقد تكلم فيه بعد الكالم يف إسناده  - أما لفظ احلديث

  ...وهذا هو نفي الضرر، ونفي إحلاقه الضرر بغريه على جهة املقابلة، وهو ما يعنيه نفي الضرار
ن ال حلوق ضرر شرعا إال مبوجب خاص خمصص، ويعلل كون النفي م: والطويف يشرح معىن احلديث بأنه

جهة الشارع بأن الضرر حبكم القدر اإلهلي ال ينتفي، مث يعلل االستثناء بأن هنالك ضررا مشروعا، كاحلدود 
والعقوبات على اجلنايات، مث يستدل النتفاء الضرر شرعا ببعض النصوص؛ متهيدا لتقرير أن الدين قد وضع 

ني شرعا، للزم وقوع اخللف يف بعض األخبار على حتصيل النفع واملصلحة؛ إذ لو مل يكن الضرر والضرار منفي
  .)1(الشرعية، وهو حمال

نفي الضرر واملفاسد شرعا هو إذًا مقتضى احلديث، وهو نفي عام إال ما خصصه الدليل، فليقدم  -133
  ...احلديث على مجيع أدلة الشرع إذًا، ولتخصص به هذه األدلة

أي كان الضرر  - ألنا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تضمن ضررا : "هكذا يرى الطويف، مث يؤيد رأيه هذا بقوله
ذا احلديث كان عمالً بالدليلني، وإن مل تنفه به كان تعطيالً  - أي الضرر  - فإن نفيناه  - بعض مدلوله كما سيأيت 

  ".يف العمل ا أوىل من تعطيل بعضها ألحدمها وهو هذا احلديث، والشك أن اجلمع بني النصوص
الكتاب، والسنة، وإمجاع األمة، : وذه املناسبة يعد أدلة الشرع، فيحصرها باالستقراء يف تسعة عشر هي

وإمجاع أهل املدينة، والقياس، وقول الصحايب، واملصلحة املرسلة، واالستدالل، واالستحسان، واألخذ 
  .، وإمجاع اخللفاء األربعة-عند الشيعة  -فة، وإمجاع العرتة باألخف، والعصمة، وإمجاع أهل الكو

يبني  -وبعد أن حييل يف معرفة حدود هذه األدلة، ورسومها، وتفاصيل أحكامها على كتب أصول الفقه 
أن احلديث الذي معنا يقتضي رعاية املصاحل إثباتا واملفاسد نفيا؛ ألن نفي الضرر يستلزم إثبات النفع؛ إذ مها 

مث يقرر أن النص واإلمجاع مها أقوى األدلة اليت عدها، وأما قد يوافقان املصلحة، . ضان ال واسطة بينهمانقي
  !..وقد خيالفاا فليس بالزم عنده أن تكون املصلحة حيث يكون النص واإلمجاع

الفاها، مث وال يتردد الطويف بعد هذا يف أن يوجب تقدمي رعاية املصلحة على النص واإلمجاع إذا خ -134
يصف هذا التقدمي بأنه ختصيص وبيان هلما، ال افتيات عليهما، وبأن له نظريا هو تقدمي السنة على القرآن بطريق 

  .البيان
ويشرح هذا اإلمجال بعد ذلك، فيقرر أنه ال نزاع حيث وافق النص واإلمجاع املصلحة، بأن كانا ال 

فالبد أن يكون من قبيل ما  -كاحلدود  -مدلوليهما ضررا، يقتضيان ضررا بالكلية، وأنه حيث اقتضى جمموع 

                                      
  .من ملحق هذه الرسالة 239وانظر ص. نقصد النصوص اليت أوردها هناك أدلة على أن الدين وضع على حتصيل النفع واملصلحة )1(
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فإن اقتضاه دليل خاص وجب اتباع هذا الدليل،  - استثين من احلديث، أما حيث كان الضرر بعض مدلوليهما 
  .وإال وجب ختصيصهما باحلديث

دليالً قاطعا؛ ألن وهنا يثري اعتراضا مبنيا على أن اإلمجاع دليل قاطع، وأن رعاية املصلحة ليست  -135
احلديث الذي استفيدت منه ليس قاطعا، فكيف تقدم عليه؟ ولكنه إذ جييب يف إمجال يدعي أن املصلحة أقوى 

مث يتحدث عن املصلحة واإلمجاع ... من اإلمجاع، وأا بذلك أقوى أدلة الشرع؛ ألن األقوى من األقوى أقوى
اللفظ، واحلد، واألدلة، ومفردا املصلحة ببيان : عن الدليلني يف تفصيل؛ ليثبت هذه الدعوى متناوالً يف حديث

  .اهتمام الشارع ا، واإلمجاع باالعتراض على أدلته ومعارضتها
وإذا كانت املصلحة يف اللغة هي كون الشيء على هيئة كاملة حبسب ما يراد ذلك الشيء كله،  -136

العرف هي السبب املؤدي إىل الصالح والنفع،  كالقلم يكون على هيئته الصاحلة للكتابة به، وكانت يف
فإا حبسب الشرع هي السبب املؤدي إىل مقصود الشارع عبادة أو عادة،  -كالتجارة تؤدي إىل الربح 

  ...والعبادة هي ما يقصده الشارع حلقه، أما العادة فهي ما يقصده لنفع املخلوقني وانتظام أحواهلم
يا أَيها الناس قَد �: باملصلحة يف إمجال؛ إذ يذكر قوله تعاىل ويبني الطويف اهتمام الشارع - 137

نِنيمؤلْمةٌ لمحرى ودهورِ ودي الصا فمفَاٌء لشو كُمبر نظَةٌ معوم كُماَءتج. هتمحبِرلِ اهللا وقُلْ بِفَض
مجا يمم ريخ ووا هحفْرفَلْي كونَفَبِذَلوواضح أن الذي جاء الناس فكان هلم وعظًا ، ]58، 57:يونس[ �ع

من رم، وشفاء ملا يف صدورهم، وهدى ورمحة ملن آمنوا به، وخريا مما جيمعون، مث استحق أن يسند إىل 
املكلفني الذي جاء ليس إال القرآن، فهو إذًا قد أوىل مصاحل هذا  - فضل اهللا ورمحته، وأن يؤمروا بالفرح به 

  .عناية كاملة فراعاها هلم، وعمل على حتقيقها مبا وضع من شريعة، وما فرض يف هذه الشريعة من أحكام
مل ال جيوز أن يكون من مجلة ما راعاه من مصاحل املكلفني نصب : ويفترض الطويف هنا أن سائالً يقول له

لكن يف العبادات، وحيث وافق النص واإلمجاع النص واإلمجاع دليالً هلم على معرفة األحكام؟ مث يسلم ذا، و
املصلحة يف غري العبادات، مث جيمل الفرق بني العبادات واملعامالت من هذه اجلهة بأن العبادات حق الشارع، 
فلن تعرف كيفية إيقاعها إال منه نصا أو إمجاعا، أما املعامالت فإن رعاية املصلحة فيها هي قطب مقصود 

  .الشارع منها
  ...وإذ يعرض الطويف لبيان اهتمام الشارع باملصلحة يف تفصيل، يتناول أربعة أحباث -138

أن يسوق حجج املثبت والنايف بعد  - أمعللة هي أم غري معللة؟ ليقرر : �فيتحدث أوالً عن اخلالف يف أفعال اهللا 
وكماله؛ إذ هو مستغنٍ بذاته  �اهللا معللة حبكَم غائية تعود بنفع املكلفني وكماهلم، ال بنفع  �أن أفعال اهللا " - 

  "!عما سواه
على عباده كما  �أتفضلٌ هي منه : ويتحدث ثانيا عن اخلالف يف حكم رعاية اهللا تعاىل ملصاحل عباده

كما يقول املعتزلة؟ وبعد أن يقرر أن مذهب املعتزلة مبين على  -سبحانه  -يقول أهل السنة، أم واجبة عليه 
 �واحلق أن رعاية املصاحل واجبة من اهللا : "يقول -وهو مذهب باطل شرعا  - لعقليني التحسني والتقبيح ا

  ".حيث التزم التفضل ا، ال واجبة عليه
أهي مطلق املصاحل يف مجيع : ويف ثالث هذه األحباث يتحدث الطويف عن املصاحل اليت راعاها الشارع متسائالً

هي املصلحة املناسبة واملطلوبة يف كل حمل؟ مث يقرر أن األخري هو أشبهها احملال؟ أم هي أكملها يف مجيع احملال؟ أم 
  .بالصواب
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أما يف البحث الرابع فهو يسوق األدلة على رعاية الشارع للمصلحة، من الكتاب، ومن السنة، ومن 
  ...اإلمجاع، ومن النظر

وحدي السرقة والزىن،  والطويف يورد يف االستدالل بالكتاب على رعاية املصلحة آيات القصاص -139
إال وهي تشتمل على مصلحة  �من آية من كتاب اهللا فما  - وباجلملة : "بوصفها أمثلة ال استقصاء، مث يقول

؛ فقد تتبع "اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية"، ولعله يعين كتابه "أو مصاحل، كما بيناه يف غري هذا املوضع
مبا  -ويف أصول الدين  -آن؛ ليثبت أن النصوص قد جاءت يف هذه األصول فيه أصول الفقه، وهو يفسر القر

  ...يغين عن كل ما قاله اجلدليون، والسوفسطائيون، والفالسفة
ويف االستدالل بالسنة على رعاية املصلحة يورد حديث النهي عن البيع على البيع، وعن بيع احلاضر 

حىت ال تقطع األرحام، مث يقرر أن حنو هذا كثري يف السنة؛ ألا للبادي، وعن نكاح املرأة على عمتها أو خالتها 
  .بيان الكتاب، والبيان على وفق املبين

إمنا اعتمد على رعاية _ ويف االستدالل باإلمجاع هنا يقرر أن جواز السلَم واإلجارة مع خمالفتهما للقياس 
كثرية أخرى، مث يقرر أن سائر أبواب مصاحل الناس، وكذلك الشأن يف وجوب الشفعة للجار، ويف أحكام 

قد أمجعوا على هذا،  -إال من ال يعتد به من جامدي الظاهرية-املعامالت يف الفقه تعلل باملصاحل، وأن العلماء 
  .حىت املخالفون يف كون اإلمجاع حجة

  ...ويف االستدالل بالنظر يتتبع رعاية اهللا ملصاحل خلقه يف املبدأ، ويف املعاش، ويف املعاد
  .ففي املبدأ حيث أوجدهم بعد العدم، على اهليئة اليت ينالون ا مصاحلهم يف حيام

ويف املعاش حيث هيأ هلم أسباب ما يعيشون ويتمتعون به، من خلق السموات واألرض، وما فيهما، وما 
  ...بينهما

  .يلويف املعاد حيث هدى السعداء منهم السبيل، فوفقهم بطاعته إىل نيل الثواب اجلز
فمحال أن يهمل مصلحتهم يف األحكام الشرعية؛ إذ هي أعم فكانت  -وما دام قد راعى خللقه هذه املصاحل 

باملراعاة أوىل، مث هي من مصلحة معاشهم؛ إذ ا صيانة أمواهلم ودمائهم وأعراضهم، وال معاش هلم بدوا، 
  ...اهلا بوجه من الوجوهفوجب القول بأنه راعاها هلم، وإذا ثبت رعايته إياها مل جيز إمه

أن  - كما قرر مرتني من قبل  -ومرة ثالثة يفترض الطويف أن النص واإلمجاع قد خيالفان املصلحة، ليقرر 
وطبيعي أن سائر ... املصلحة هي اليت تقدم حينئذ، وأن علينا ختصيص النص واإلمجاع ذه املصلحة أو بياما

  !.ذا، بل بعدمهاكالنص واإلمجاع يف ه - عنده  -األدلة 
  ...هكذا عرف الطويف املصلحة، وبني اهتمام الشارع ا، وأا مربهنة -140

  ...يعين العزم تارة، واالتفاق تارة أخرى كما هنا -وهو إفعال من مجع  - أما اإلمجاع فإن لفظه 
  ...اتفاق جمتهدي هذه األمة على أمر ديين: وحده اصطالحا هو

  ...السنة، ومن النظروأدلته من الكتاب، ومن 
والطويف يذكر أن أدلة الكتاب على اإلمجاع ثالث آيات، مث يعترض على كل منها حماوالً إبطال االستدالل 

  ..ا، قبل أن يورد اليت تليها
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بِع غَير سبِيلِ ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويت����: �أما اآلية األوىل فهي قوله  -141
؛ ذلك أا تتوعد من شاق الرسول، ]115:النساء[ ����الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا

وهو  -واتبع غري سبيل املؤمنني، وإمنا يكون الوعيد على فعل احملرم أو ترك الواجب، وسبيل املؤمنني هنا 
  ..هو امع عليه، فاتباع اإلمجاع واجب إذًا -ركه املتوعد على ت

  :غري أن هذا الدليل يعترض عليه الطويف من ستة أوجه
أن الوعيد على شيئني جمتمعني ال يلزم منه الوعيد على كل منهما منفردا؛ إذ قد يكون أحدمها  :األول

  ..إلمجاعشرطًا يف اآلخر أو ركنا له، ومن مث ال تدل اآلية على وجوب اتباع ا
يف املؤمنني حيتمل أن تكون للعهد، فيكون املراد م الصحابة أو بعضهم؛ إذ كان اخلطاب ) ال(أن  :الثاين

  ...هلم ويف عصرهم، واالحتمال يسقط االستدالل كما هو مقرر
  .ليست حمضة؛ لشدة إام غري) غري سبيل(أن اإلضافة يف  :الثالث

وهو الكفر  -ل املؤمنني، أي لسبيلهم بوصفهم مؤمنني، أي مغايرا يف اإلميان فاملعىن ويتبع سبيالً مغايرا لسبي
- ا على وجوب اتباع اإلمجاع... بدليل السياق قبلُ وبعدوال دليل يف هذا أيض...  

أن هناك سبيالً متوسطة بني سبيلي املؤمنني والكفار، وهي السبيل املباحة اليت ال وعد عليها وال  :الرابع
  ... دليل يف اآلية إذًا على وجوب اتباع سبيل املؤمننيوعيد، فال

ويف اآلية قبلها ثالث ... أن اآلية مقابلة لآلية اليت قبلها، ومعطوفة على اجلملة الشرطية اليت فيها :اخلامس
خصال هي األمر بالصدقة أو املعروف أو اإلصالح بني الناس، فاتباع غري سبيل املؤمنني إذًا يعين األمر 
بأضداد تلك اخلصال، وجمرد احتمال هذا التأويل يقدح يف داللة اآلية على املطلوب، فكيف وهو تأويل 

  ...ظاهر؟
فليس فيها مانع من _ على فرض تسليم ما ذكرمت من داللة اآلية على وجوب اتباع اإلمجاع  :السادس

  ...وهذا التقدمي هو حمل النـزاع، ال اإلمجاع نفسه. تقدمي املصلحة عليها بوصفها دليالً أقوى منه
كَذَلك جعلْناكُم أُمةً و���� :فهي قوله تعاىل -وأما اآلية الثانية اليت يوردها الطويف دليالً على اإلمجاع  -142

إذ الوسط هو العدول اخليار الذين ال يصدر عنهم إال احلق،  ؛]143:البقرة[ ����وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ
  ...وما دام اإلمجاع صادرا عنهم فهو إذًا حق واجب االتباع

اإلمجاع؛ ذلك أن العدل إمنا يلزم صدور  حمل اعتراض من حيث داللتها على -كسابقتها  -وهذه اآلية 
احلق عنه بطريق الظاهر فيما طريقه الصدق والكذب خاصة، وهو نقل األخبار، وأداء الشهادات، أما فيما 

  ...فال -ومن بينه اإلمجاع  - طريقه اخلطأ والصواب يف استخراج األحكام واالجتهاد فيها 
مة يستلزم أا ال جتمع إال عن مستند قاطع، والقاطع جيب وهنا يورد اعتراضا مؤداه أن ثبوت عدالة األ

أن مجهور مثبيت اإلمجاع قد صرحوا جبواز انعقاده بناء  - إذ يرد على هذا االعتراض  - مث يؤكد ... العمل به
على األمارات اردة، كالقياس وخرب الواحد، وأن كثريا من بينهم قد ذهبوا إىل انعقاده بناء على البحث 
احملض، أي دون مستند أصالً؛ إذ األمة معصومة، فكيفما كان اتفاقها فهو حجة واجبة االتباع، عن مستند 

  ...وإذًا فغري مسلَّم أن األمة ال جتمع إال عن قاطع... كان هذا االتفاق أو عن غري مستند
  فما املراد بالقاطع؟ -وإذا سلَّمنا أن األمة ال جتمع إال عن قاطع 
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فهو متعذر يف أدلة الشرع، وإن وجد فال نسلم  - وهو الذي ال حيتمل النقيض  -لقاطع العقلي إن أريد به ا
  .خمالفته للمصلحة

  ...اإلمجاع، والنص، ورعاية املصلحة: وإن أريد به القاطع الشرعي فلن يكون إال واحدا من ثالثة أدلة هي
  ...الشيء بنفسه أما اإلمجاع فال جيوز اعتباره يف مستند اإلمجاع؛ ألنه إثبات

متواتر صريح، فهو قاطع من جهة متنه وداللته، لكنه قد يكون حمتمالً من : وأما النص فهو أربعة أقسام
جهة عموم أو إطالق، وقد ال حيتمل من أي جهة فنمنع خمالفته للمصلحة، ومتواتر حمتمل، وآحاد صريح، 

  ...وآحاد حمتمل، وثالثتها ال قطع فيها كما هو واضح
مل يبق إال رعاية  -وقد سلَّمنا ذه القطعية  - انتفى استناد قطعية اإلمجاع إىل اإلمجاع والنص وإذا 

  ...املصلحة، واستناد اإلمجاع يف قطعيته إليها موافق ملا نقول؛ ألنا نعهد يف األحكام رعاية املصلحة مطلقًا
كُنتم خير �: فهي قوله تعاىل -اع وهي الدليل الثالث من الكتاب على اإلمج -وأما اآلية الثالثة  -143

ووجه داللتها  ]110:آل عمران[ �أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاهللا
لى اآلية السابقة من أن ثناء اهللا عليهم فيها يعين تعديله هلم، فإمجاعهم حجة إذًا، لكن يرد عليها ما ورد ع

  .االعتراض
، )1("أميت ال جتتمع على ضاللة: "ويستدل الطويف لإلمجاع من السنة بقوله عليه الصالة والسالم -144

مقررا أن األلفاظ والروايات املتعددة اليت ورد ا بلغت رتبة التواتر املعنوي، وأنه قاطع الداللة على وجوب 
  .على املطلوب، فيجب اتباعه -إسنادا ومتنا  - نص القاطع اتباع اإلمجاع، فصار يف قوة ال

لكنه يورد اعتراضا على هذا الدليل بأن بلوغه رتبة التواتر املعنوي غري مسلَّم؛ إذ هو يف القوة دون سخاء 
  ...حامت وشجاعة علي وحنومها، وما دون املتواتر ليس مبتواتر، وإن كان يف غاية االستفاضة

  :دليل ثبوت هذا احلديث هو تلقي األمة له بالقبول، وهي دعوى يرد عليها من ثالثة أوجهإن : وقد يقال
أن منكري اإلمجاع مل يتلقوه بالقبول بدليل إنكارهم لإلمجاع، فادعاء أن األمة تلقته بالقبول ادعاء  :األول

  .ال يسلم ألصحابه
فاالحتجاج ذا التلقي نوع من إثبات اإلمجاع  أن معىن تلقي األمة له بالقبول إمجاعها على قبوله، :والثاين

  .باإلمجاع، وهو ال جيوز
مظنون ال مقطوع به، والظن ال يصلح  - على فرض تسليمنا له  -أن تلقي األمة له بالقبول : والثالث

مستندا لإلمجاع املدعى قطعيته، وكونه أقوى أدلة الشرع؛ إذ ذاك تفريع للقوي على الضعيف، وللقاطع على 
  ...ملظنونا

وقد نسلَّم بأن احلديث بلغ رتبة التواتر، غري أن هذا ال يعين تسليمنا بأنه قاطع يف وجوب اتباع اإلمجاع؛ 
ال ينفي أا  - الحتمال أنه أراد بالضاللة الكفر خاصة، فإن عدم اجتماع األمة على الضاللة ذا املعىن اخلاص 

  .ح دليالً على اتباع اإلمجاع، يف غري اإلميان املقابل للكفرقد جتتمع على ضاللة أخرى، ومن مث فهو ال يصل
                                      

الزجاجة ، قال البوصريي يف مصباح �من حديث أنس بن مالك ) 1220(، وعبد بن محيد )3950(أخرجه ابن ماجه  )1(
هذا إسناد ضعيف لضعف أيب خلف األعمى وامسه حازم ابن عطار ورواه عبد بن محيد، وقد روي هذا احلديث من حديث أيب ): 4/169(

  اهـ.ذر وأيب مالك األشعري     وابن عمر وأيب نضرة وقدامة بن عبد اهللا الكاليب ويف كلها نظر قاله شيخنا العراقي رمحه اهللا
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يد اهللا على اجلماعة، اتبعوا السواد األعظم؛ فإنه من شذ : "�كذلك ال يصلح دليالً على اإلمجاع قوله 
  .؛ إذ املراد به طاعة األئمة واألمراء، وترك اخلروج عليهم)1("شذ يف النار -

يورد اعتراضني  - ستدالل على حجية اإلمجاع من الكتاب والسنة وبعد أن يفرغ الطويف من اال -145
  :عامني على األدلة اليت ذكرها، واعترض على كل منها

أا ظواهر مسعية ترد عليها إشكاالت، وتثبت حجيتها بطريق اإلمجاع لعدم القاطع فيها؛ فإثبات : أوهلما
  .يستلزم الدور -مع أنه هو مثبت حجيتها  -اإلمجاع ا 

يف اخلرب يشمل مجيع األمة، غري أن األمة " أميت"يف اآلية يعم كل مؤمن، ولفظ " املؤمنني"أن لفظ : ثانيهماو
، ومسائل يسرية �افترقت مبوجب النص إىل ثالث وسبعني فرقة، مث مل جتتمع إال على اإلميان باهللا ورسوله 

ن، وواضح أنه ليس هو الذي حمل الدعوى، أخرى، فهذه املسائل هي إذًا موضع اإلمجاع، ال مجيع أحكام الدي
  ...وأن اآلية واخلرب مل يساقا دليلني عليه

وهنا يكمل األدلة على اإلمجاع باالحتجاج له من النظر، فيقرر أنه ميتنع يف العادة أن يتفق أهل  -146
احلكم، لكنه الفضل والذكاء على اخلطأ مع كثرم، واستفراغهم الوسع والطاقة يف االجتهاد، والبحث يف 

ينقض هذا الدليل؛ إذ يعترض عليه بإمجاع أهل امللل األخرى على ضاللتهم، مع كثرم، وفضلهم، 
  .واجتهادهم، وإمعام يف النظر، مث هم خمطئون بإمجاع املسلمني

  :بعد هذا يتحدث الطويف عن أربعة أوجه تعارض األدلة على حجية اإلمجاع، وهذه هي -147
  .عتبار اإلمجاع دليالً من عصمة امعني، أو شهادة الشرع هلم بالعصمة، وكالمها باطلأنه البد ال :األول

  .فوجه بطالنه أنه ال يلزم من فرض عدم وقوعه حمال - أما أم معصومون بذام 
ال يفيد  -على فرض وقوعه  - فوجه بطالنه أنه مل يتواتر، واآلحاد  -وأما أن الشرع شهد هلم بالعصمة 

  .املقصود
ال يصح أن يراد ا مجيع الفرق؛ ألن من  - )2("أميت ال جتتمع على ضاللة: "�يف قوله " أميت"أن  :الثاين

بينها فرقًا كفرت ببدعتها، فلم تعد معتربة يف اتمعني، وفرقًا أخرى ال تقول باإلمجاع، فال يعترب إمجاعها إن 
  .كان

الفرق الثالث والسبعني؛ ألن تقدير احلديث على هذا ثُمن  وال يصح أن يراد ا الفرقة الناجية فقط من بني
، فتعني إذًا أن �تسع أميت ال جيتمع على ضاللة، وهو أسلوب ركيك ال ينبغي أن ينسب مثله إىل الرسول 

  .يكون املراد بالضاللة ضاللة الكفر خاصة، وسقط هذا الدليل أيضا
                                      

، والاللكائي يف شرح )80(، وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة "اتبعوا السواد األعظم: "بدون لفظة) 2167( أخرجه الترمذي) 1(
، وقال )368(، وأبو عمرو الداين يف السنن الواردة يف الفنت وأشراط الساعة )391(، واحلاكم يف املستدرك )154(أصول االعتقاد 

  .ضعفه احلاكموقد . اهـ. حديث غريب من هذا الوجه: الترمذي
، قال البوصريي يف مصباح الزجاجة �من حديث أنس بن مالك ) 1220(، وعبد بن محيد )3950(أخرجه ابن ماجه ) 2(

هذا إسناد ضعيف لضعف أيب خلف األعمى وامسه حازم ابن عطار ورواه عبد بن محيد، وقد روي هذا احلديث من حديث أيب ): 4/169(
  ذر وأيب مالك األشعري 

  .اهـ. ر وأيب نضرة وقدامة بن عبد اهللا الكاليب ويف كلها نظر قاله شيخنا العراقي رمحه اهللاوابن عم
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، يف مسألة حجب األم عن الثلث إىل السدس أن ابن عباس قدم ظاهر النص على اإلمجاع :الثالث
إن : "يف ذلك قائالً له �، وناظر عثمان ]11:النساء[ ����فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ���� باألخوين؛ فقد متسك بظاهر اآلية

فأقره  ".، وليس األخوان إخوة يف لسان قومك]11:النساء[ �فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ فَُألمه السدس�: يقول �اهللا 
  .عثمان على خالفه، ومل يرده إىل اإلمجاع، ويدل هذا على أن ظواهر النصوص أقوى من اإلمجاع

لو : "إلمجاع الصحابة على جواز التيمم للمرض، وعدم املاء؛ فقد قال �خمالفة ابن مسعود  :الرابع
، ومع أن هذا قد اشتهر عن )1("ألوشك أن يربد على أحدهم املاء فيتيمم، وهو يرى املاء -رخصنا هلم يف هذا 

لزم أن  - فإن أحدا مل ينكره عليه، فإن كان هو املصيب يف خمالفة النص واإلمجاع إىل املصلحة-ابن مسعود 
... تقدمي املصلحة عليهما جائز، وهو املطلوب، وإن كان خمطئًا لزم خطأ أهل اإلمجاع يف ترك اإلنكار عليه

  .وكال األمرين قادح يف اإلمجاع
يورد اعتراضا مؤداه أن خمالفة ابن مسعود تقدح يف دعوى إمجاع الصحابة أوالً، وإنكار أيب موسى وهنا 

عليه يقدح يف دعوى خطئهم بترك اإلنكار عليه، مث يقرر أن احملذور األول الزم على أية حال؛ ألن ابن مسعود 
 موسى مناظرة وجدال ال خالف النص الذي هو أصل اإلمجاع دون إنكار من الصحابة عليه، وأن رد أيب

  .إنكار
يقرر أن غرضه ليس إهدار اإلمجاع بالكلية؛ ألنه  -وقبل أن يفرغ الطويف من حديثه عن اإلمجاع  -148

ال ضرر وال "يقول به يف العبادات واملقدرات وحنوها، وإمنا هو يبني أن رعاية املصلحة املستفادة من حديث 
أقوى من مستنده، كما ظهر ذلك مما قررناه يف دليلها، ويف االعتراض أقوى من اإلمجاع، وأن مستندها " ضرار

  ...على أدلة اإلمجاع، فهكذا يقول
وهنا حياول الطويف أن حيتج لرأيه، فيقرر أن مما يدل على تقدمي رعاية املصلحة على النص  -149
  ):وأنا أنقلها هنا بعبارته(هذه الوجوه الثالثة،  - واإلمجاع 
واإلمجاع حمل خالف، والتمسك مبا أن منكري اإلمجاع قالوا برعاية املصاحل، فهي إذًا حمل وفاق،  :األول

  .اتفق عليه أوىل من التمسك مبا اختلف فيه
أن النصوص خمتلفة متعارضة، فهي سبب اخلالف يف األحكام املذموم شرعا، ورعاية املصاحل أمر  :الثاين

  .بب االتفاق املطلوب شرعا، فكان اتباعها أوىلمتفق يف نفسه ال خيتلف فيه، فهي س
يستطرد إىل ذكر ما حدث من تشاجر  - وبعد أن يورد بعض النصوص اليت تدعو إىل االتفاق، وتطالب به 

وتنافر بني أتباع األئمة األربعة أصحاب املذاهب املشهورة، حىت لقد حاولت كل طائفة منهم أن تتخذ من 
مامها على غريها من األئمة، فتكلف بعضها يف تأويل أحاديث صحيحة؛ بعض نصوص السنة أدلة تنصر إ

  !..لتنطبق معانيها على إمامه، وجنح بعضها اآلخر إىل وضع أحاديث لنفس الغرض
والطويف خيلص من هذا إىل أن مبعث التنافر هو تنافس املذاهب يف تفضيل الظواهر وحنوها على رعاية 

  !..بياا، وأنه لو اتفقت كلمتهم بطريق ما ملا كان شيء من هذا اخلالفاملصاحل الواضح برهاا، الساطع 

                                      
  ).345(، والبخاري )17866(أخرجه أمحد ) 1(
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ومرة ثانية يؤكد أن من أسباب اخلالف الواقع بني العلماء تعارض الروايات والنصوص، وينقل زعم بعض 
ذلك؛ إذ منع أصحابه من تدوين السنة عندما استأذنوه يف ذلك، الناس أن عمر بن اخلطاب كان هو السبب يف 

قيدوا : "، وقوله)1("اكتبوا أليب شاه: "�ولكنه يفترض علم عمر بقوله ". مع القرآن غريه ال أكتب: "ائالًق
فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى : "، ناقالً عن أصحاب هذا الزعم أم قالوا)2("العلم بالكتابة

يف كل حديث إال الصحايب الذي  �النيب النضبطت السنة، ومل يبق بني أحد من األمة وبني  - �عن النيب 
  ".دون روايته؛ ألن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم وغريمها

أنه قد ثبت يف السنة معارضة النصوص باملصاحل وحنوها يف قضايا، وهو يورد من هذه  :الوجه الثالث
ا، وخيلص من ذلك إىل أن من قدم رعاية مصاحل املكلفني على القضايا مثانية يرى هذه املعارضة متحققة فيه

به عليهم من الصالح، ومجع  �باقي أدلة الشرع بقصد إصالح شأم، وانتظام حاهلم، وحتصيل ما تفضل اهللا 
مث يستنتج من ذلك أن تقدمي رعاية . وجب أن جياز اجتهاده_ األحكام من التفرق، وائتالفها من االختالف 

  .على باقي أدلة الشرع من مسائل االجتهاد على أقل أحواله وإال فهو راجح متعنياملصاحل 
يقرر أن دليل رعاية املصاحل أقوى من اإلمجاع، وأن واجبا أن يقدم عليه،  -ونتيجة هلذه الوجوه الثالثة 

  .وعلى غريه من أدلة الشرع عند التعارض بطريق البيان
يثري الطويف بعد ذلك اعتراضات أربعة قد ترد على مذهبه يف رعاية املصلحة؛ ليجيب عن كل منها  -150

  .مبا يعزز مذهبه
ينفي أن حاصل ما ذهب إليه تعطيل أدلة الشرع بقياس جمرد فاسد الوضع واالعتبار : ففي االعتراض األول

ية املصلحة على دليل قوي هو اإلمجاع، وهو كقياس إبليس؛ ألن كل ما فعله ال يعدو تقدمي دليل أقوى هو رعا
  .تطبيق ملبدأ متفق عليه

يسلم بكون الشارع أعلم مبصاحل املكلفني، وبأنه قد جعل أدلته أعالما على هذه املصاحل : ويف االعتراض الثاين
؛ إذ املصلحة دليل تعرف املصاحل ا، ولكنه يرفض التسليم بأن يف تقدمي رعاية املصاحل على أدلة التشريع معاندة له

عادة، فينبغي أال قد جعل لنا طريقًا إىل معرفة مصاحلنا  �من هذه األدلة، بل هي دليل راجح عليها، وما دام اهللا 
  .نتركه ألمر مبهم حيتمل أن يكون طريقًا إىل املصلحة، وأال يكون

وسعة بأنه ال نص يف هذا  يرد على دعوى أن اختالف األمة يف مسائل األحكام رمحة: ويف االعتراض الثالث
مصلحة الوفاق واجبة التقدمي على مصلحة اخلالف؛ ألا أرجح فإن  - حىت يتمثل، وبأنه لو فرض أن فيه نصا 

                                      
  .�من حديث أيب هريرة ) 1355(ومسلم ، )2434(أخرجه البخاري ) 1(
، واحلاكم يف )358(والرامهرمزي يف احملدث الفاصل ، )497(، والدارمي يف السنن )26427(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) 2(

، واخلطيب البغدادي يف تقييد )396(،   وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله )758(، والبيهقي يف املدخل إىل السنن )360(املستدرك 
  =  ).88(العلم 

، واألصبهاين يف طبقات احملدثني بأصبهان )637(هاب ، والقضاعي يف مسند الش)624(وأخرجه ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه = 
، وابن اجلوزي يف العلل )10/46(، ويف تاريخ بغداد )440(، واخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )4/142(

قال . عا عبد احلميد      ابن سليمانهذا حديث ال يصح، تفرد بروايته مرفو: قال ابن اجلوزي. مرفوعا �عن أنس ابن مالك ) 94(املتناهية 
ووهم ابن املثىن يف رفعه والصواب عن مثامة أن أنسا كان يقول : ضعيف احلديث، قال: ليس بثقة، وقال الدارقطين: حيىي بن معني وأبو داود

  .اهـ. ذلك لبنيه وال يرفعه
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منها؛ إذ مصلحة اخلالف تعارضها مفسدتان مها أن بعض الناس قد يتبع رخص املذاهب، فتنتهي به هذه 
الذمة رمبا أراد اإلسالم فتمنعه كثرة اخلالف؛ إذ اخلالف مظنة وأن بعض أهل ... الرخص إىل االحنالل والفجور
  .ويف اتباع رعاية املصلحة توحيد لطرق احلكم يف طريق واحد، وإاٌء للخالف... اخلطأ، والطبع ينفر منه غالبا

 يقرر أن طريقته ليست خطأ، وأن احنصار الصواب فيها أمر ظين اجتهادي ال قطعي،: ويف االعتراض الرابع
  .غري أا مع هذا هي اليت جيب أن تتبع؛ ألن الظن يف العرفيات كالقطع يف غريها

أما أن هذا يستلزم خطأ األمة فيما قبله فال ضري فيه؛ إذ هو وارد على كل ذي رأي أو طريقة مل يسبق 
  .إليها

مل يكن كذلك للزم أن فهو احلجة والدليل الواضح؛ إذ لو  -وأما السواد األعظم املأمور باتباعه يف احلديث 
  .يتبع العلماء العامةَ إذا خالفوهم؛ ألن العامة أكثر، وهي السواد األعظم

وإذ يصل الطويف إىل دعم طريقته يف تقدمي رعاية املصلحة على سائر أدلة الشرع، بإيراد األدلة  -151
ه مالك، وإمنا هي أبلغ من يقرر أا ليست هي القول باملصاحل املرسلة على ما ذهب إلي - ودفع االعتراضات 

وهي التعويل على النصوص واإلمجاع يف العبادات واملقدرات، وعلى اعتبار املصاحل : "مث جيملها يف قوله... ذلك
  ...، مث يعود على هذا اإلمجال بالتفصيل"يف املعامالت وباقي األحكام

ففي العبادات واملقدرات تثبت األحكام بالدليل إن توحد، وباألدلة املتعددة إن اتفقت على اإلثبات، أو 
قدم  -تعارضت وأمكن اجلمع بينها على حنو ليس فيه تالعب ببعضها، فإن تعارضت ومل ميكن اجلمع بينها 

  ...اإلمجاع على ما عداه، وقدم النص على ما سوى اإلمجاع
لدليل من الكتاب، فليعمل به إن كان نصا أو ظاهرا يف احلكم، وليقدم أشبه احتماليه أو وعندما يتوحد ا

وإن مل يظهر ... فإن استوت احتماالته تعبد بكل منها مرة... احتماالته باألدب مع الشارع إن كان جممالً
  ...وجه األدب وقف األمر على البيان

تان أو اآليات كأا آية واحدة إذا اتفق مقتضامها أو مقتضاهن، وقد يتعدد الدليل من الكتاب، فتعترب اآلي
وإال مجع بينهما أو بينهن بتخصيص أو تقييد أو حنومها إن كان اجلمع ممكنا، وإال فإحدى اآليتني أو اآليات 

  ...منسوخة، يستدل عليها مبوافقة السنة غريها
ا وعندما تنفرد السنة باحلكم، ويكون الدليل حديثًا صحيحفإن كان أكثر ... وجب أن يعمل به -ا واحد

فإن ... عمل ا مجيعا كما يعمل باحلديث الواحد -من حديث، وصحت مجيعها بالتساوي، واتفق مقتضاها 
اختلف مقتضاها، وأمكن اجلمع بينها مجع، وإال فبعضها منسوخ، فإن تعني فبها، وإن مل يتعني استدل عليه 

أما إذا مل يصح بعض األحاديث فبدهي أن يترك .. غريه، أو بغري ذلك من األدلة مبوافقة الكتاب أو اإلمجاع
  ...ويعمل بالصحيح وحده، وإذا تفاوت يف الصحة وجب أن يقدم األصح فاألصح

فإن اتفقا فأحدمها بيان لآلخر أو مؤكد .. فإما أن يتفقا أو خيتلفا -وعندما جيتمع الكتاب والسنة يف حكم 
فا مجع بينهما إن أمكن اجلمع، وإال نسخ أحدمها باآلخر إن اجته النسخ، فإن مل يتجه فاألشبه وإن اختل... له

  ...تقدمي الكتاب؛ ألنه األصل، وال يترك األصل بفرعه
  ...هكذا يفصل الطويف القول يف أحكام العبادات -152
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عها األدلة األخرى يف ذلك فال مث إذا اتفقت م.. أما املعامالت وحنوها فاملقرر أن تتبع فيها مصلحة الناس
كالم، كما اتفق النص واإلمجاع واملصلحة على إثبات األحكام اخلمسة الضرورية، وهي قتل القاتل واملرتد، 

وإن اختلفا، وأمكن اجلمع بينهما حبمل بعض األدلة على بعض ... وقطع السارق، وحد القاذف والزاين
_ ى أال يكون فيه إخالل باملصلحة، وال تالعب ببعض األدلة دون بعض، عل -مثالً  - األحكام أو األحوال 

خاص يف  - )1("ال ضرر وال ضرار: "�فإن تعذر اجلمع قدمت املصلحة على غريها؛ ألن قوله .. مجع بينهما
نفي الضرر املستلزم لرعاية املصلحة، فيجب تقدميه؛ وألن املصلحة هي املقصودة من سياسة املكلفني بإثبات 

  ...األحكام، وباقي األدلة كالوسائل، واملقاصد واجبة التقدمي على الوسائل
  ...عارضهاويشعر الطويف، هنا، بأن املصاحل واملفاسد قد تتعارض، فيضع ضابطًا لدفع حمذور ت -153

وكل حكم نفرضه فإما أن تتمحض مصلحته، وإما أن تتمحض مفسدته، وإما أن جتتمع فيه املصلحة أو 
فإن متحضت مصلحته حصلت إن كانت واحدة، وحصل عند التعدد مجيعها إن أمكن؛ وإال ... املفسدة
حصلت أمهها؛ فإن مل  -ا فإن تعذر حتصيل ما زاد على واحدة وكانت متفاوتة يف درجة االهتمام .. فاملمكن

  ...تتفاوت حصلت واحدة منها باالختيار، إال أن تقع مة فبالقرعة
وإن متحضت املفسدة يف أمر درئت إن كانت واحدة، ودرئت مجيعها عند التعدد إن كان ذلك ممكنا، وإال 

، وإال درئت واحدة درئت أعظم املفاسد إن تفاوتت -درئ املمكن، فإن تعذر درء ما زاد على مفسدة واحدة 
  ...منها باالختيار؛ أو بالقرعة إن اجتهت التهمة

تعني حتصيل املصلحة، ودرء املفسدة إن أمكن ، فإن تعذر قدم  - وإن اجتمعت املصلحة واملفسدة يف أمر 
  ....رعةاألهم من حتصيل أو دفع إن تفاوتا يف األمهية، فإن تساويا قدم أيهما باالختيار، إال أن تقع مة فبالق

وإن تعارضت مصلحتان، أو مفسدتان، أو مصلحة ومفسدة، وترجح كل واحد من الطرفني من وجه دون 
  ...اعترب أرجح الوجهني حتصيالً أو دفعا، فإن استويا يف ذلك اعترب أيهما باالختيار، أو بالقرعة -وجه 

كام املعامالت سياسة شرعية وأخريا يعلل لرعاية املصلحة يف املعامالت دون العبادات بأن أح -154
أما العبادات فهي حق للشارع خاص به، ... وضعت ملصاحل املكلفني، فكانت هي املعتربة وعلى حتصيلها املعول

ومكانا إال من جهته، فيجب إذًا أن نؤديها كما رمست لنا، ال كما وال ميكن معرفة حقه كما وكيفًا وزمانا 
  !...، وضلوا وأضلوا�، ورفضوا الشرائع، فأسخطوا اهللا فعل الفالسفة إذ تعبدوا بعقوهلم

يقرر أن املصلحة من أدلة الشرع، بل هي من أقواها وأخصها، مث هي معلومة  - ويف ختام كالمه  -  155
علمنا أنا أُحلنا يف حتصيلها على  -للمكلفني حبكم العادة والعقل، فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادا 

كما أن النصوص ملا كانت ال تفي باألحكام علمنا أنا أُحلنا يف متامها على القياس، وهو إحلاق رعايتها، 
  .املسكوت عنه باملنصوص عليه جبامع بينهما

  .أعلم بالصواب �واهللا 
  

                                      
  .سيأيت خترجيه) 1(
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أن هذا الرأي يقوم على ثالث _ لعله قد وضح اآلن، وبعد أن عرضنا رأي الطويف يف املصلحة  -156
  :قضايا

  .)1(أن املصلحة هي قطب مقصود الشارع، ومن مث فهي أقوى أدلته وأخصها :أوالها
أو أنه ليس ضروريا أن تكون حيث النص القاطع أو إمجاع املسلمني؛ فقد يعارض النص  :والقضية الثانية

  .)2(اإلمجاع املصلحة، ويف هذه احلال جيب أن تقدم عليهما؛ بناء على القضية السابقة
أن جمال هذا كله إمنا هو العادات واملعامالت مما يقصد به سياسة املكلَّفني، أما العبادات،  :والقضية الثالثة

  .)3(فهي حق الشارع، ال يتلقى إال منه
على كل من هذه القضايا منذ بدأ يشرح احلديث؛ ذلك أن احلديث  ولقد أخذ الطويف يقدم األدلة -157

نفسه أول األدلة على قضيته األوىل، فشرحه إذًا دعم للقضية وتوثيق هلا، غري أنه ال يكتفي به، فهو يستدل 
يثبت هذا من الكتاب والسنة واإلمجاع .. عليها إمجاالً، مث يسوق أدلة تفصيلية على أن الشارع قد راعاها

  .النظر، مث ال ينساه طوال حديثه، فهو يردده يف كل مناسبة، ويعززه بكل وسيلةو
ال يكفي لتقدميها على النص  -بوصفها أصالً تشريعيا  -وكأمنا يرى أن توثيق رعاية املصلحة  -158

ارضها، واإلمجاع، مع أن هذا التقدمي هو قضيته الثانية؛ فإننا نراه يستدل هلذا بإضعاف النصوص من حيث تع
ويف هذا يتحدث عن خالف األئمة األربعة، وما ... وبتوهني اإلمجاع من حيث هو حمل خالف بني العلماء

ويعرض ألدلة اإلمجاع ... )4(انتهى إليه من تباغض؛ ليقرر يف النهاية أن مبعث هذا اخلالف ومثاره هو النصوص
بأن اإلمجاع أضعف من املصلحة؛ إذ هو حمل  فيناقشها ويعترض عليها؛ ليخرج من مناقشتها، واالعتراض عليها

  .)5(خالف، أما هي فموضع اتفاق
  ..ولكن ملاذا ال نسري معه خطوة خطوة، من حيث بدأ إىل حيث انتهى؟ - 159

، مث يقول معلالً هذا "ال حلوق ضرر شرعا إال مبوجب خاص خمصص: "إنه يشرح احلديث، فيقرر أن معناه
التقييد بالشرع؛ فألن الضرر حبكم القدر اإلهلي ال ينتفي، وأما استثناء حلوق الضرر أما : "التقييد واالستثناء

، مث "ملوجب خاص؛ فألن احلدود والعقوبات ضرر الحق بأهلها، وهو مشروع باإلمجاع، وإمنا ذلك لدليل خاص
فلو مل : "؛ ليقوليورد بعض النصوص القاطعة يف نفي احلرج، وابتناء الشريعة اإلسالمية على السماحة واليسر

، ويعين هذا )6("يكن الضرر والضرار منفيا شرعا، لزم وقوع اخللف يف األخبار الشرعية املتقدم ذكرها، وهو حمال
أن أدلة الشرع ال تعارض املصلحة قطعا؛ إذ جنس الضرر منتف شرعا، وما استثين من هذا العموم ال يعدو 

                                      
  .من ملحق هذه الرسالة 276-275، 245ص )1(
  .من امللحق 276-275، 241ك مكررا يف مجلة مواضع من كالمه، كما يف صجتد ذل )2(
  .من ملحق هذه الرسالة 278-276ص )3(
  .من ملحق هذه الرسالة 266-262ص )4(
  .من ملحق هذه الرسالة 261-250جند ذلك يف ص )5(
  .من ملحق هذه الرسالة 240ص )6(
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ن فيه مصلحة أهم؛ فاالستثناء نفسه نفي لضرر كبري بتحمل ضرر أصغر احلدود والعقوبات، مث هو قد استثين؛ أل
  ...منه، ولدليل خاص

  ..إن احلديث دليل على أن املصلحة تقدم على النص؟: أفبعد هذا كله يقال
ولكن الطويف يرى هذا؛ إذ يقرر أن مقتضى هذا احلديث جيب أن يقدم على مجيع أدلة الشرع،  -160

ألنا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع : "األدلة، مث هو حياول االستدالل على هذا؛ إذ يقولوأن ختصص به هذه 
تضمن ضررا، فإن نفيناه ذا احلديث كان عمالً بالدليلني، وإن مل ننفه به كان تعطيالً ألحدمها، وهو هذا 

  .)1("وال شك أن اجلمع بني النصوص يف العمل ا أوىل من تعطيل بعضها. احلديث
وقبل أن نناقش هذه الدعوى، حنب أوالً أن نسجل عليه أنه قد اعترب تضمن بعض أدلة الشرع ضررا جمرد 
فرض، مث جعل هذا الفرض شرطًا للو، فأشعر بأنه غري واقع، ويعين هذا أن األساس الذي بىن عليه مذهبه يف 

  .ناء بعد هذا؟أساس موهوم ال وجود له، ففيم الع_ تقدمي رعاية املصلحة على النص 
ولنفرض مع الطويف أن بعض أدلة الشرع تضمن ضررا، وأن واجبا يف مثل هذا الدليل أن خيصص باحلديث 

  ..فهل يعين هذا تقدمي رعاية املصلحة على النص؟ أم هو نص عارض نصا فخصصه؟_ مجعا بني األدلة 
أعين هل من باب ختصيص العام أن يسلّط .. وحىت هذا الذي يسميه الطويف ختصيصا، أهو ختصيص حقيقة؟

نص عام كهذا احلديث الذي معنا على كل دليل تضمن ضررا جزئيا، فيخصصه؟ أم األمر على عكس هذا 
  .متاما؛ إذ الذي خيصص غريه إمنا هو اخلاص ال العام؟

إن الطويف يرى يف تقدمي رعاية املصلحة على النص نوعا من ختصيص النص باملصلحة، أو بيان  -161
له ما يسوغه؛ فإن السنة تقدم على القرآن بطريق  -من حيث املبدأ  - املصلحة للنص، وهو يقرر أن هذا 

الشرع خيصص بعضها اآلخر؛  ولسنا ننكر أن بعض أدلة... ، مع أن مكان القرآن قبل السنة ال بعدها)2(البيان
غري أنا ال نفهم كيف يتفق مدلوال النص واإلمجاع على الضرر؛ إذ العقوبات ... فهذه قضية مسلَّمة ال مراء فيها

وال . واحلدود إمنا تقام ملصاحل هامة عامة خطرية ، فكل ضرر تتضمنه هين ال وزن له إىل جانب هذه املصاحل
ر مدلول أحدمها دون أن يقتضيه دليل خاص، مع أن الطويف نفسه قد صرح بأن نفهم أيضا كيف يكون الضر

ومن مث ال نستطيع أن نفهم ... )3(إمنا استثين ملوجب خاص خمصص" ال ضرر وال ضرار: "ما استثين من عموم
تخصصه تقدم على النص ف_ " الضرر وال ضرار: "أن رعاية املصلحة املستفادة من قوله عليه الصالة والسالم

  !..أو تبينه
أترى الطويف قد استشعر هذا، فأورد اعتراضا مؤداه أن رعاية املصلحة ال تقوى على أن تعارض  -162

  .)4(اإلمجاع، فتقضي عليه بطريق التخصيص والبيان؛ إذ هو دليل قاطع وليست هي كذلك؟
ع بشيء من التفصيل، فلنر اآلن لكنه يثري هذا االعتراض؛ ليتحدث وهو جييب عنه يف املصلحة ويف اإلمجا

  .كيف يتحدث يف املصلحة
فهي حبسب ... إنه حيدها حبسب العرف، وحبسب الشرع، فريى يف احلدين أا سبب ال غاية -163

                                      
  .من ملحق هذه الرسالة 240انظر ص )1(
  .من ملحق هذه الرسالة 241انظر ص )2(
  .من ملحق هذه الرسالة 239انظر ص )3(
  .من ملحق هذه الرسالة 242انظر ص )4(
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السبب : "، وهي حبسب الشرع)1("السبب املؤدي إىل الصالح والنفع كالتجارة املؤدية إىل الربح: "العرف
وقد يلقي تفسريه للفظها لغة بعض الضوء على هذين احلدين؛ .. )2("عبادة أو عادةاملؤدي إىل مقصود الشارع 

كون الشيء على هيئة كاملة حبسب ما يراد ذلك الشيء له، كالقلم يكون على هيئته الصاحلة : "فإا عنده
التجارة على  ، وواضح أن كون القلم على هيئته الصاحلة للكتابة به هو املصلحة فيه، وأن كون)3("للكتابة به

أهي السبب املؤدي إىل مقصود الشارع أم هي مقصوده ... هيئتها الصاحلة للربح منها هو املصلحة فيها، لكن
  .عينه؟

لقد قرر وهو حيدها هنا أا سبب إىل مقصود الشارع، وقرر وهو حيتج لتقدميها على غريها من أدلة الشرع 
مل يسغ _ ن مذهبه يقوم على اعتبارها سببا كما قرر هنا فإن كا... أا بذاا مقصوده، بل قطب مقصوده

وإذا كان أساس مذهبه اعتبار رعاية املصلحة قطب . تقدميها على غريها من األدلة؛ إذ هي مجيعا سواء يف هذا
فكيف استساغ أن  - وهو ما يبدو أنه يعنيه يف حرص عليه  -  )4(مقصود الشارع كما قرر يف أكثر من موضع

  .بأا سبب إىل نفسها؟حيدها هنا 
والذي يبدو أن الطويف كان معنيا بأن يؤكِّد عموم املصلحة عنده، وأن املصلحة اليت يعتربها أقوى  -164

  ...األدلة الشرعية ليست هي املصلحة املرسلة
؛ فقد )5("هي السبب املؤدي إىل مقصود الشارع عبادة أو عادة: "يتضح هذا من قوله يف حدها شرعا

عامة يف العبادات والعادات، مع أنه صرح بعد ذلك بأن جمال رعاية املصلحة هو املعامالت والعادات، ال  جعلها
  ..العبادات

، ويف مقدمة )6(يف شرحه للحديث- ويتضح ثانيا من عده املصلحة املرسلة ضمن األدلة التسعة عشر 
اإلمجاع، وأما إن خالفا املصلحة وجب تقدمي ، مث تقريره أن أقوى هذه األدلة النص و-)7(اإلشارات اإلهلية

  !.رعايتها عليهما؛ فإا ال ميكن أن تكون أضعف وأقوى منهما يف وقت واحد
ويتضح ثالثًا من تصرحيه بأن طريقته يف اعتبار املصلحة ليست هي القول باملصاحل املرسلة على ما ذهب إليه 

  !.)9(يراه املالكية من اشتراط عدم مصادمتها للنص ، ومن املوازنة بني ما ذهب إليه هو، وما)8(مالك
أمر حيرص الطويف  -الذي معناه عدم االعتبار وعدم اإللغاء- وصف املصلحة إذًا حىت باإلرسال  -165

وهو يرى أن كل مصلحة مطلوبةٌ للشارع، فال يقسم . على جتنبه؛ فإنه يعترب املصلحة عامة ال مصلحة مشروطة
املصاحل إىل معتربة، وملغاة، ومرسلة عن االعتبار واإللغاء، وال يقسمها إىل ضرورية وحاجية وحتسينية، وإن 

                                      
  .من ملحق هذه الرسالة 243ص )1(
  .من ملحق هذه الرسالة 243ص )2(
  .من ملحق هذه الرسالة 243ص )3(
  .من ملحق هذه الرسالة 276-275، 245ص )4(
  .الةمن ملحق هذه الرس 243ص )5(
  .من ملحق هذه الرسالة 240انظر ص )6(
  .منه 3انظر ورقة  )7(
  .من ملحق هذه الرسالة 272ارجع إىل ص )8(
  .من هذه الرسالة 278-276جتد حتقيقًا هلذا االشتراط يف ص )9(
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  .)1(صلحة يف األحكام الضرورية اخلمسةكان يشري إىل اتفاق النص واإلمجاع وامل
على أن الطويف يف شرحه ملختصر الروضة القدامية، حيكم على هذه التقسيمات بأا تعسف وتكلُّف، 

  .ويقرر أن الطريق إىل حكم املصاحل أعم من هذا وأقرب، مث يشرح هذا
  ...ولننقل إليك هنا ما قاله هناك؛ فهو يلقي على رأيه بعض الضوء

اعلم أن هؤالء الذين قسموا املصلحة إىل معتربة، وملغاة، ومرسلة، ضرورية وغري ضرورية : "لطويفيقول ا
قد ثبت مراعاة : تعسفوا وتكلَّفوا؛ إذ الطريق إىل معرفة حكم املصاحل أعم من هذا وأقرب، وذلك بأن نقول_ 

صلحة جمردة حصلناها، وإن تضمن الفعل إن تضمن م: الشارع للمصلحة واملفسدة إمجاعا، وحينئذ فنقول
، فإن استوى يف نظرنا حتصيل املصلحة -مفسدة جمردة نفيناها، وإن تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه

ودفع املفسدة توقفنا على املرجح أو خيرنا بينهما، كما قيل فيمن مل جيد من السترة إال ما يكفي أحد فرجيه 
مكشوفًا أفحش، أو القبل الستقباله به القبلة، أو يتخير لتعارض املصلحتني هل يستر الدبر ألنه : فقط

فعلناه؛ ألن العمل الراجح  -واملفسدتني؟ وإن مل يستو ذلك، بل ترجح إما حتصيل املصلحة وإما دفع املفسدة 
  .متعني شرعا

  :وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه يف تفصيلهم املصلحة
  .فمصلحته ظاهرة، جمردة أو راجحة )2(عا كالقياسأما املعتربة شر

فألن املصلحة واملفسدة تعارضتا فيها، لكن _ وأما امللغاة كمنع زراعة العنب والشركة يف سكىن الدار 
مصلحتها ضعيفة ومفسدا عظيمة، فكان نفيها أرجح؛ ملا يلزم من منع النفع احملقَّق من زراعة العنب، 

بالشركة يف السكىن؛ ألجل مفسدة موهومة وهي اعتصار اخلمر، وحصول الزىن، ولو سلّم أن واالرتفاق احملقَّق 
هذه املفسدة مظنونة لكنها غري قاطعة، واملصلحة اليت تقابلها قاطعة، فكان حتصيلها بالتزام املظنونة أوىل من 

  .)3("العكس
يشرح احلديث، مث خيرج كل ما وهكذا يفسر الطويف إمهاله املقصود لتقسيمات املصلحة، وهو  - 166

ذكره الذين نوعوا املصلحة على قاعدة أخرى، هي مقدار املصلحة أو املفسدة يف الفعل، فكل فعل كان خالصا 
وجب أن يفعل، وكل فعل كان خالصا  -للمصلحة ال مفسدة فيه، أو كان جانب املصلحة فيه هو األرجح 

وجب أن يترك، أما الفعل الذي يستوي ما  - فسدة فيه هو األرجح للمفسدة ال مصلحة فيه، أو كان جانب امل
  ...فيه من مصلحة ومفسدة، فإن حكمه عنده هو التوقف يف انتظار املرجح، أو التخيري بني فعله وتركه

فما كانت مصلحته خالصة أو ... إمنا ينظر الطويف إىل األفعال من هذه اجلهة، وذا االعتبار: وبعبارة أخرى
حة على ما فيه من مفسدة وجب أن يفعل ولو مل يرد به نص، ومل يقع إمجاع من املسلمني عليه، بل وجب راج

وما مفسدته خالصة أو راجحة على ما فيه من مصلحة وجب أن يترك، .. أن يفعل ولو خالف النص واإلمجاع
والطويف يفترض  -من كل وجه أما الفعل تستوي مصلحته ومفسدته . النص واإلمجاع - هو أيضا  - ولو خالف 

فحكمه التوقف يف انتظار مرجح أو التخيري، وال ينبغي أن خيالف النص أو اإلمجاع فيه؛ ألنه ال يتأتى  - وقوعه 
                                      

  .من ملحق هذه الرسالة 275ص )1(
  .من هذه الرسالة 48، 47راجع ص. يقصد املناسب الذي ينبين عليه القياس، وهو املؤثر واملالئم )2(
  ).1/416(نزهة اخلاطر العاطر، للشيخ ابن بدران الدمشقي  )3(
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  !..مع وجود أحدمها استواء املصلحة واملفسدة من كل وجه
، وهو ينقد هذا على أن هذه القاعدة اليت خرج الطويف عليها كل ما ذكر يف تقسيم املصلحة - 167

ال ضرر : "هذه القاعدة نفسها قد ذكرها يف شرحه حلديث - التقسيم يف شرحه ملختصر الروضة القدامية 
فهو يقرر أنه يعول على النصوص واإلمجاع يف العبادات واملقدرات، .. ، ولكن بعبارة أخرى"وال ضرار

يضع ضابطًا ليدفع حمذور تعارض املصاحل مث ، )1("وعلى اعتبار املصاحل يف املعامالت وباقي األحكام
أنه قد تستوي املصلحة واملفسدة يف فعل من كل وجه، لكنه ال يتوقف  - هنا أيضا  - ويفترض  )2(واملفاسد

  .)3(هنا يف انتظار املرجح كما توقف هناك، وإمنا جيعل احلكم هو التخيري، إال أن تتجه مة فالقرعة
احلكمني اللذين أصدرمها الطويف على فعل واحد؛ ألن الفعل نفسه  وال حنب أن نقف عند هذين -168

غري واقع يف نظرنا، بالرغم من املثل الذي ذكره الطويف له، ونعين به مشكلة مكشوف العورتني الذي ال جيد إال 
كنا نقف ل... ما يستر به إحدامها؛ فاحلقيقة أن ستر القبل أوىل؛ ألنه هو العورة اخلاصة، ويكفي هذا مرجحا

  .عند هذا الفرض لنرى إىل أي مدى ميكن أن يتحقق؟
وهي ما  -وأما املسألة الثانية : "وهنا جند معاصرا للطويف من أعالم احلنابلة أيضا وهو ابن القيم يقول

فقد اختلف يف وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون، واجلواب أن  - تساوت مصلحته ومفسدته 
جود له وإن حصره التقسيم، بل التفصيل إما أن يكون حصوله أوىل بالفاعل وهو راجح هذا القسم ال و

املصلحة، وإما أن يكون عدمه أوىل به وهو راجح املفسدة، وأما فعل يكون حصوله أوىل ملصلحته، وعدمه أوىل 
فإن املصلحة واملفسدة، فهذا مما مل يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه؛ _ ملفسدته، وكالمها متساويان 

وأما أن يتدافعا . واملنفعة واملضرة، واللذة واألمل إذا تقابال، فالبد أن يغلب أحدمها اآلخر، فيصري احلكم للغالب
يوجد األثران معا وهو حمال؛ لتصادمهما : ويتصادما حبيث ال يغلب أحدمها اآلخر فغري واقع؛ فإنه إما أن يقال

ميتنع وجود كل من األثرين وهو ممتنع؛ ألنه ترجيح ألحد اجلائزين من غري : يقال يف احملل الواحد، وإما أن
مرجح، وهذا احملال إمنا نشأ من فرض تدافع املؤثرين وتصادمهما فهو حمال، فالبد أن يقهر أحدمها صاحبه، 

  .)4("فيكون احلكم له
هناك فعل تستوي فيه املصلحة واملفسدة  وهذا الكالم هو الذي يصور الواقع يف املسألة، فاحلقيقة أنه ليس

  !..من كل وجه، ونتيجة هلذا ليس هناك حكم بالتخيري أو بالتوقف يف انتظار املرجح، وليس هناك جمال للقرعة
ونعود إىل حديث الطويف يف املصلحة بعد أن حدها، فنجد أنه يبني اهتمام الشارع ا يف إمجال؛  -169

يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ ����: إذ يورد قوله تعاىل
نِنيمؤلْمونَ.لعمجا يمم ريخ ووا هحفْرفَلْي كفَبِذَل هتمحبِرلِ اِهللا و؛ ذلك أنه ]58، 57:يونس[ ����قُلْ بِفَض

، مث يقرر أننا لو )5(هاتني اآليتني سبعة أوجه يدلُّ كل منها على اهتمام الشارع باملصلحة يستخلص من
  ...استقرأنا النصوص لوجدنا على هذا االهتمام أدلة كثرية

                                      
  .من ملحق هذه الرسالة 273، 272انظر ص )1(
  .وما بعدها من ملحق هذه الرسالة 276جتد هذا الضابط يف ص )2(
  .لحق هذه الرسالةمن م 277ص )3(
  .هـ751، وقد تويف ابن القيم عام )2/17(مفتاح دار السعادة  )4(
  .وما بعدها من ملحق هذه الرسالة 243ارجع يف تفصيل هذه األوجه السبعة إىل ص )5(
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 �أن أفعال اهللا  -بني يدي هذا التفصيل-ويعود الطويف فيبين اهتمام الشارع باملصلحة تفصيالً، مقررا 
  .ية لنفع املكلفنيتعلل بأحكام غائ

وأن رعاية اهللا ملصاحل عباده واجبة منه تفضالً، ال عليه، وأنه حيث راعى املصلحة راعى يف كل حمل ما 
مصلحة خلقه يف مبدئهم ومعادهم  �من احملال أن يراعي اهللا "وينتهي من هذا التفصيل إىل أنه ... يناسبه منها

ة؛ إذ ا صيانة أمواهلم ودمائهم وأعراضهم، وال معاش هلم ومعاشهم، مث يهمل مصلحتهم يف األحكام الشرعي
  .)1("وإذا ثبت رعايته إياها مل جيز إمهاهلا بوجه من الوجوه. بدوا، فوجب القول بأنه راعاها هلم

فإن : "فإن العجيب أن يتبعه الطويف مباشرة بقوله_ ومع أن هذا الكالم صحيح يف مجلته وتفصيله 
النص واإلمجاع وغريمها من أدلة الشرع فال كالم، وإن خالفها دليل شرعي وفق  - أي املصلحة- وافقها 

، ووجه العجب أنه قد حكم بأن إمهال )2("بينه وبينها، مبا ذكرناه من ختصيصه ا، وتقدميها بطريق البيان
  !..الشارع للمصلحة حمال، مث فرض أن أدلته قد تصادمها، ورتب على هذا الفرض حكما

تعقيد ال مسوغ له، وخباصة أن الفرض  -ع قد نصب دليالً فما يثبت ا يعترب مما أثبته هو وكون الشار
  !..الذي افترضه الطويف هنا مل يقدم له مثال واحد من الواقع

فلو أن األدلة التفصيلية اليت قدمها الطويف على رعاية املصلحة يف وهنا حنب أن نتمهل قليالً،  -170
إننا : لقلنا إذ نراعي املصلحة عندما يصادمها النص أو اإلمجاع -ية كانت أوامر من الشارع ا الشريعة اإلسالم

لكن هذه األدلة تثبت رعاية الشارع نفسه للمصاحل إىل احلد الذي محل الطويف على ... إمنا ننفذ أوامر الشارع
يفترض بعد هذا أن النص قد تقرير أنه مل يهملها بوجه من الوجوه، وأن من احملال أن يهملها، فكيف 

  ..مذهبا يف رعاية املصلحة؟ -وهو أساس موهوم كما أسلفت  -يعارضها؟ وكيف يبين على هذا االفتراض 
لقد أحكم الطويف إغالق الدائرة حول نفسه من حيث ال يدري، مث مل يكفه أن يفترض أن له  -171

  ...منفذًا منها إىل اخلارج، فافترض أنه ما زال خارجها
أما الكتاب فألنه ما من آية ... نه قد أثبت مبا ال يقبل الشك أن الشارع قد راعى املصلحة يف أدلته مجيعاإ

. )4(وأما السنة فمن حيث هي بيان للكتاب، والبيان على وفق املبين. )3(منه إال تشتمل على مصلحة أو مصاحل
حكام بتحصيل املصاحل ودرء املفاسد، حىت املخالفون منهم وأما اإلمجاع فألن العلماء املعتد م مجيعا يعلِّلون األ

وأما النظر فألن كل ذي عقل صحيح يوقن بأن الغاية من أحكام املعامالت . )5(يف كون اإلمجاع حجة
والعادات يف كل شريعة عادلة هي حتقيق مصاحل الناس، وليس بني الشرائع أعدل من الشريعة اإلسالمية، فهي 

هكذا قرر الطويف، فكيف ساغ يف مذهبه بعد هذا أن يفترض مصادمة ... ع برعاية املصاحلإذًا أجدر الشرائ
النصوص أو اإلمجاع للمصلحة، وكيف يوثِّق مبدأ رعاية الشريعة اإلسالمية للمصلحة مث يفترض أن ما جاءت 

  .به هذه الشريعة قد ختالفه املصلحة، فيخصص ا؟

                                      
  .من ملحق هذه الرسالة 250ص )1(
  .من ملحق هذه الرسالة 248-246ص )2(
  .لةمن ملحق هذه الرسا 247- 246ارجع إىل ص )3(
  .من ملحق هذه الرسالة 247ارجع إىل ص )4(
  .من ملحق هذه الرسالة 248ارجع إىل ص )5(
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مبا فيها من مرونة لرعاية املصاحل اليت مل يرد ا نص، ومل جيمع  تتسع الشريعة اإلسالمية.. نعم -172
عليها، لكن هذه املصاحل ال ختالف ما جاءت به الشريعة اإلسالمية، وإن مل تثبت بنص خاص، أو إمجاع عليها 

ن دليل، بذاا، مث هي ال ميكن أن تكون مصلحة كلية حبال؛ ألن املصاحل الكلية قد كفلتها هذه الشريعة بأكثر م
  ...وإمنا هي مصاحل جزئية جدت بعد عهد التشريع، فكان واجبا أن يشرع هلا حكم يكفلها

  !...هي إضافات ال معارضات، وشتان ما االثنتان
، فإن فيه تعارضا بني -وهو يبدو أشبه باالعتراض هنا  - أم مثال التترس الذي ذكره الغزايل  -173

ن يف اإلبقاء على الترس من املسلمني رعاية ملصلحة هي حياة عدة مصلحتني ال بني مصلحة ونص؛ ذلك أ
أشخاص، ويف قتل هذا الترس من املسلمني رعاية ملصلحة أهم هي حياة املسلمني كافة، وما من شك يف أن 

ومن مث كانت شروط الغزايل للمصلحة اليت ... احملافظة على حياة املسلمني كافة أجدر بالرعاية وأوىل بالتقدمي
أصبحت هي األوىل باالعتبار، _ والكلية  )1(عترب يف هذه احلال؛ فإا مىت توافرت هلا الضرورية والقطعيةت

ثابتة  -أيضا هي  - ، وإن كانت ثابتة بالنص؛ ألن هذه أهم، مث ألا وأهدرت املصلحة األخرى يف سبيلها
  .)2(بالنص

وقد يدعي الطويف أن مذهبه يف تقدمي املصلحة هو يف حقيقته ختصيص نص بنص آخر، ال  -174
نص صريح يف وجوب رعاية املصلحة خيصص كل نص تضمن " ال ضرر وال ضرار: "باملصلحة؛ فإن حديث

ن هذه غري أ... ضررا، ويعين هذا أن املصلحة ليست هي اليت تقدم على النص، وإمنا يقدم عليه نص آخر
تعكس الوضع يف التخصيص كما أشرنا إىل ذلك من قبل؛  - وهي بعض ما يفسر به مذهب الطويف  - الدعوى 

على  -يراد به عند الطويف " ال ضرر وال ضرار: "فإن اخلاص هو الذي خيصص العام ال العكس، وهذا النص
 بعض الضرر، مع أن املفروض أن ختصيص كل نص يف مسألة فرعية يؤدي العمل به فيها إىل - عمومه الشامل 

خيصص هو ذه املسائل الفرعية على فرض وجودها، فيباح بعض الضرر فيها بنص خاص؛ استثناء من هذا 
  !..النص العام
أن نناقش هنا ثالث دعاوى حنب _ وإمتاما هلذه النقطة من البحث حول عالقة املصلحة بالنصوص  -175

  :له على أن املصلحة تقدم على النص، وهذه الدعاوى الثالث هيأوردها الطويف، يف معرض استدال
  ...)3(أن النصوص خمتلفة متعارضة، فهي سبب اخلالف يف األحكام املذموم شرعا: األوىل
  ...)4(أن رعاية املصاحل أمر متفق يف نفسه ال يختلف فيه، فهي سبب االتفاق املطلوب شرعا: والثانية
  .)5(يف السنة معارضة النصوص باملصاحل وحنوها يف قضاياأنه قد يثبت : والثالثة

وقد أورد الطويف الدعويني األوىل والثانية معا، واستنتج منهما أن رعاية املصلحة أوىل من اتباع النصوص؛ 
  ...مث أورد لالستدالل على وجوب االتفاق آيات وأحاديث... ألن االتفاق مأمور به

                                      
وال يريد الغزايل بالقطع ما يفيده ظاهر اللفظ من أنه ما ال يتصور خالفه، بل ما غلب على الظن : "391يف أصول الفقه للخضري ص )1(

  ".بدليل أمثلته، وما قاله أثناء كالمه
  ).296-1/294(تترس وشروط الغزايل العتبار املصلحة يف كتابه املستصفى جند مثال ال )2(
  .من ملحق هذه الرسالة 261ارجع إىل ص )3(
  .من ملحق هذه الرسالة 261ارجع إىل ص )4(
  .من ملحق هذه الرسالة 269-267راجع هذه القضايا يف ص )5(
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ملذاهب وأتباعهم من التشاجر والتنافر؛ دليالً على صحة ما ادعاه من وساق الطويف ما حدث بني أئمة ا
ولعله كان يعين بالنصوص هنا نصوص السنة خاصة؛ فقد حتدث بعد ذلك عما ... تعارض النصوص واختالفها

زعمه بعض الناس من أن السبب يف اخلالف عمر ابن اخلطاب، وحكى ما روي عن عمر عندما رفض أن 
  ...تدوين السنةيسمح ألصحابه ب

  ..أما الدعوى الثالثة فقد أردفها بعدة قضايا رأى فيها أمثلة تندرج حتتها
وحنن مع الطويف يف أن االتفاق مطلوب للشارع، ولكنا ال نرى أن النصوص ختتلف أو تتعارض،  -176

  ...حبيث تؤدي إىل االختالف املذموم شرعا، بل نراها متفقة كفيلة بتحقيق مصاحل اخللق
فهل تكفي رعاية املصلحة للتخلص من التعارض الذي _ ولو أننا فرضنا أن النصوص متعارضة كما يزعم الطويف 

  .فهل يعترب ضرورة أم هو األصل والقاعدة؟_ بينها؟ وعلى فرض أن هذا أيضا صحيح 
الشارع وهو يذمه لسنا نسلم أوالً أن بني النصوص من االختالف والتعارض ما يوجب يف األحكام خالفًا 

  !.مصدر هذه النصوص؛ فإن أي عاقل ال يقبل هذا
ولسنا نسلم ثانيا أن رعاية املصلحة أمر متفق يف نفسه ال خيتلف فيه، على حني تتعارض النصوص وختتلف؛ إذ 

مان أما النصوص فهي ال ختتلف يف مكان وال يف ز... املصلحة هي اليت ختتلف باختالف البيئات، واألماكن، واألزمنة
  ...عنها يف آخر

اتفاقًا يبلغ بكل منها مبلغ التواتر، غري أن هذا ال  �وحقيقةً مل تتفق الروايات على أحاديث رسول اهللا 
أن جمموع نصوص القرآن  - من باب أوىل  - يعين أن األحاديث يف جمموعها ليست مقطوعا ا، وال يعين 

  !..بعد ختصيص العام، وتقييد املطلق، وبيان املوحدة متآلفة قطعية الداللة، واألحاديث ال يكون 
على أن الطويف نفسه إذ يتحدث عن أدلة أحكام العبادات، وما قد يكون فيها من تعارض نتيجة  -177
؛ فالنصوص املتعارضة )1(يضع ضابطًا ال يتخلَّف للتوفيق بني النصوص املتعارضة، من الكتاب والسنة_ لتعددها 

  ...إذًا من غري رجوع إىل اعتبار املصلحة ميكن التوفيق بينها
يضع ضابطًا للمصاحل واملفاسد اليت تتعارض؛ _ وإذ يتحدث بعد هذا عن أدلة أحكام العادات واملعامالت 

  ...بشهادته هو نفسه" أمرا متفقًا يف نفسه ال خيتلف فيه"، فاملصلحة إذًا ليست )2(حىت يدفع حمذور تعارضها
  ي بالتوفيق عاما، بل هو يفصله؛ فيكشف به ما على أن الطويف ال يكتف

  إن : أفيقال بعد هذا... )3(يف املصلحة من ضعف حىت يضطر إىل القرعة
  !..أقوى من النص؟ - كمصدر من مصادر التشريع  - املصلحة 

، يف القضايا اليت أوردها الطويف "ثبت يف السنة معارضة النص باملصاحل وحنوها"بقي أنه قد  -178

                                      
  .من ملحق هذه الرسالة 275-273انظر ص )1(
وخالصته أنه إذا أمكن اجلمع بني الدليلني عمل به، وإن .. حيتكم األصوليون يف هذا إىل قوانني، من بينها ما قاله الغزايل يف املستصفى )2(

مل ميكن وعرف التاريخ كان املتأخر ناسخا للمتقدم، وإال سقط االستدالل ما، وحبث عن احلكم من دليل آخر، فإن مل يوجد كان اتهد 
ا تتعلق بالسند واملنت، . منه) 394-2/392(ارجع إىل     . ا بينهماخمريحهذا وقد ذكر الغزايل لترجيح نص على آخر سبعة عشر مرج

مث ال تنس أن التعارض ). 398-2/395(ومخسة مرجحات من األمور اخلارجة عنهما، فارجع يف تفصيل هذه األوجه إىل كتابه املستصفى 
. فقط، حبسب أفهامنا ومداركنا حنن ال حبسب الواقع؛ إذ الشريعة الواحدة الصادرة عن املعصوم ال تقبل أحكامها التناقضإمنا هو يف الظاهر 

  .273، وأصول التشريع اإلسالمي ص)4/63(املوافقات : انظر
  .من امللحق 277، 276جتد ذلك يف أربعة مواضع من ص )3(
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نصوص هي أيضا يف معظم تلك _ لكن هذه املصاحل اليت زعم الطويف أن النصوص قد عارضتها ... اوغريه
 �ومن السنة إقرار الرسول ... القضايا، فهي معارضة بني نص ونص، ال بني النصوص واملصاحل كما يدعي

  ... )1(وسكوته كما هو واضح
على إثبات قطعية رعاية املصلحة، كما يظهر من تلك  -يف إصرار  -وبعد، فقد حرص الطويف  -179

على حني نوع النص إىل متواتر صريح، ومتواتر ... األدلة الكثرية اليت حشدها، وهو يبين اهتمام الشارع ا
قد "حمتمل، وآحاد صريح، وآحاد حمتمل، مث حكم بأنه ليس قطعيا فيها مجيعها حىت يف املتواتر الصريح؛ ألنه 

  ...)2("حمتمالً من جهة عموم أو إطالقيكون 
يبدو الطويف غري منصف؛ ذلك أنه إذا كانت األدلة اليت  -ويف هذه التفرقة بني النص ورعاية املصلحة 

فإن النصوص عامة أصل قطعي كذلك دون حاجة إىل  - ساقها تثبت أن رعاية املصلحة عامة أصل قطعي 
كان يريد أن يضفي صفة القطع على كل مصلحة جزئية؛ رد وإذا ... أدلة، بل هي األصل األول واألقوى

فقد كان اإلنصاف يقتضيه أن يضفي صفة القطع على  - كوا من جنس املصاحل اليت أثبت رعاية الشارع هلا 
أما أن يعترب املصلحة عامة فيحكم بأا ... كل نص يف مسألة جزئية؛ اكتفاء بكونه من جنس النصوص الشرعية

فتفرقة جمحفة ال  - مث ينظر إىل كل نص على حدة، وحيكم على النصوص كلها بأا ليست قاطعة  دليل قاطع،
  ...)3(مسوغ هلا

ومن مث ال يعترب صحيحا ما بناه على هذه التفرقة من تقدمي رعاية املصلحة على النصوص؛ إذ احلقيقة أن 
_ زئيات اليت تندرج حتت كل منهما كال األصلني قطعي من حيث هو دليل شرعي، فإذا ما نظرنا إىل اجل

والظين وهكذا سائر األدلة املتفق عليها... وجدنا بينها القطعي..!  
ولعله ليس عجيبا أن ينتهي الطويف من قصة اخلالف بني أئمة املذاهب إىل أن مبعثه ليس إال  -180

رعاية املصاحل الواضح بياا، وحنوها، على  -يريد ظواهر النصوص  -تنافس املذاهب يف تفضيل الظواهر "
؛ ذلك أنه قد حكم بتعارض النصوص واختالفها، ورتب على هذا التعارض أحكاما يذم )4("الساطع برهاا

                                      
الفة ابن مسعود فيها هو مصلحة االحتياط للعبادة كما ذكر الطويف، بل هو تفسريه أما مسألة التيمم من اجلنابة فليس سبب خم )1(

بأا هي اللمس الذي ينقض الوضوء، وإنكاره اقتناع عمر بقول عمار، مث إنه قد روي عنه وعن " أو المستم النساء: "للمالمسة يف قوله تعاىل
  ).5/127(حلكيم تفسري القرآن ا: وانظر.. عمر أما رجعا عن قوهلما هذا

فإمنا كان ألم رأوا يف هذا النهي أمرا هلم بأن _ عنه يا مؤكدا  �وأما أداء بعض الصحابة لصالة العصر قبل وصوهلم إىل بين قريظة مع يه 
  .يعملوا على الوصول إليها قبل وقت العصر، ومل يروا فيه يا عن الصالة نفسها، والطويف نفسه يصرح ذا

للمصلحة ليس فيها  �فهو رعاية من الرسول _ وأما ترك هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم ألن قريشا حديثو عهد بكفر 
  ...معارضة لنص ما

 فقد صار بإقرار الرسول له سنة، ومل تعد فيه معارضة_ وأما التوقف عن جعل احلج عمرة بعد تسمية احلج، مع أمر الرسول جبعله عمرة 
غضب الرسول _ بالتحلل يوم احلديبية متشيا مع عادم يف أال يتحللوا قبل قضاء املناسك  �لنص، بدليل أم ملا توقفوا عن تنفيذ أمره 

  .مل يقرهم عليه �عليهم، فتحللوا ومل يعد هذا التوقف سنة؛ ألنه 
وقد اعتمد فيه عمر على مصلحة الناس فعالً  - "  إله إال اهللا دخل اجلنةال: من قال"وأما رد عمر أليب بكر مث أليب هريرة عن النداء يف الناس بأن 

  . عليه، فصار سنة �، فهو اجتهاد من عمر أقره الرسول - 
قد أمرمها بقتله، على فرض  �، مع أن الرسول "الرجل الذي أعجب الصحابة مسته"بقيت رواية املوصلي أن أبا بكر وعمر امتنعا عن قتل 

  . عليه، فصار ذا اإلقرار سنة �وواضح أنه اجتهاد من أيب بكر وعمر أقرمها الرسول ... صحتها
  .من ملحق هذه الرسالة 255انظر ص )2(
ملعىن ثابت للنصوص واضح أن النصوص اجلزئية اليت تواردت على رعاية املصلحة مل تفد أكثر من القطع بكوا دليالً شرعيا، وهذا ا )3(

  .الشرعية مجلة؛ بطبيعة ورودها عن الشارع
  .من ملحق هذه الرسالة 266ارجع إىل ص )4(
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فكون ظواهر النصوص هي وحدها السبب يف خالف األئمة عنده غري .. بينها من خالف )1(]ما[الشارع 
على أن الشارع قد  - )2(كما رأينا -يقاربه؛ إذ األئمة متفقون  لكنه ال ميثِّل الواقع وال... عجيب وال مستغرب

راعى مصاحل املكلفني فيما شرع هلم من أحكام يف املعامالت والعادات، وعلى أن املصلحة جيب أن تراعى 
  :وتبىن عليها األحكام

  .حيث ال نص، وال إمجاع، وال قياس) أ(
  ...اإلمجاعوحيث تقتضي الضرورة رعايتها مع وجود النص و) ب(

وإذًا فما بينهم من خالف يف األحكام ليس مبعثه تفضيلهم ظواهر النصوص على رعاية املصلحة، والتبعة 
  ..مث هو بعد هذا ال ينهض دليالً على أن رعاية املصلحة تقدم على النص.. فيه ال تقع على عاتق النصوص

  .هل يل أن أمهس يف أذن الطويف بسؤال؟... واآلن -181
قرر أن العبادات حق للشارع ال يعرف زمانه وال مكانه وال كيفيته إال من جهته، فلتؤخذ من لقد 

مث قرر أن النصوص خمتلفة متعارضة تسبب اخلالف يف األحكام، فكيف ساغ له أن يناقض نفسه، ... )3(أدلته
واالختالف يف أحكام فيجعل النصوص هي املصدر األول ألحكام العبادات، مث حيكم عليها بالتعارض 

  !.املعامالت
مرة ثانية يبدو لنا أنه مل يكن منصفًا، وهو ينظر هاتني النظرتني املختلفتني إىل دليل واحد هو النصوص؛ 

أو يعتربها ... فقد كان عليه أن يعتربها خمتلفة متعارضة يف العبادات أيضا، فال جيعلها أهم مصادر األحكام فيها
أما أن يعول ... فة إطالقًا فيبين عليها أحكام املعامالت كما بىن عليها أحكام العباداتغري متعارضة، وال خمتل

، ويعتربها يف أحكام املعامالت خمتلفة متعارضة تفضي إىل اخلالف )4(عليها وحدها يف العبادات واملقدرات
  ...فهذا ما ال يقبل منه؛ ألنه تفرقة ليس هلا ما يسوغها_ املذموم شرعا 

هكذا وقف الطويف من النصوص، وهكذا وقف من اإلمجاع عندما عرض ملدى داللته على أحكام  -182
بل هو مل يكتف يف اإلمجاع مبا اكتفى به يف النصوص؛ إذ ادعى اختالفها ... العبادات، وأحكام املعامالت

ى هذه األدلة عامة مث أورد عل... وتعارضها، فمضى يتعقب كل دليل من أدلته، معترضا عليه، حماوالً نقضه
  :معارضات توهنها، وتضعف من داللتها، مث قال آخر األمر

واعلم أن غرضنا من هذا كله ليس القدح يف اإلمجاع وإهداره بالكلية؛ إذ حنن نقول به يف العبادات "
قوى أ_ " ال ضرر وال ضرار: "�واملقدرات وحنوها، وإمنا غرضنا بيان أن رعاية املصلحة املستفادة من قوله 

من اإلمجاع، وأن مستندها أقوى من مستنده، وقد ظهر ذلك مما قررنا يف دليلها، ومن االعتراض على أدلة 
  ...)5("اإلمجاع

ومن مث ... فهو يضعف اإلمجاع بإيراد االعتراضات الكثرية على أدلته؛ ليظهر قوة املصلحة اليت أورد أدلتها

                                      
  .)م(هذه زيادة يقتضيها السياق ) 1(
  .60-51راجع حديثنا عن املصلحة، وموقف األئمة من اعتبارها أصالً، يف ص )2(
  .من ملحق هذه الرسالة 275، 245انظر ص )3(
  .وما بعدها من ملحق هذه الرسالة 261صيل ذلك يف صارجع إىل تف )4(
  .من ملحق هذه الرسالة 261انظر ص )5(
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ما دام يتحدث عن أدلة األحكام يف املعامالت، أي حيث  )1(مل يكن عنده بأس يف أن يقضي على اإلمجاع
تنافسه أو تعارضه املصلحة؛ مث يبين عليه نفسه األحكام، ويعتربه أقوى دليل على اإلطالق يف العبادات وحنوها؛ 

  !.إذ املصلحة لن تضار ذا االعتبار فيها
ن سبقوه من علماء األصول، حقيقة أورد نفس اعتراضاته على اإلمجاع أو معظمها بعض الذي -183

لكن هؤالء مل يفرقوا بني اإلمجاع يف العبادات ... )2(كابن حزم األندلسي، وابن الفركاح الدمشقي، واآلمدي
واإلمجاع يف املعامالت، كما فعل هو؛ إذ اعتربه أقوى دليل يف العبادات، واعترض عليه وعارض داللته يف 

ل جمال اإلمجاع العبادات ألا عبادات، بل ألن مبناه فيها هو النقليات، فهو ومن فرق منهم مل جيع... املعامالت
إذا مل  - وقد كان املعقول ... ، ال على ذات احلكم جمردا�إمجاع على احلكم مبين على النقل عن رسول اهللا 

عليه هو املعامالت أن يعكس األمر، فيجعل جمال بناء األحكام  -يكن بد من التفرقة بني العبادات واملعامالت 
ال العبادات؛ ألن منشأ فكرته هو مبدأ الشورى، وجمال التشاور وإعمال الفكر واختيار األصلح هو املعامالت، 

  .أو هذه معظم جماله على األقل
حق للشرع خاص به، وال ميكن معرفة حقه كما وكيفًا، وزمانا : "أما العبادات فهي كما قال الطويف نفسه

_ وهلذا ملا تعبدت الفالسفة بعقوهلم، ورفضوا الشرائع ... من جهته، فيأيت به العبد على ما رسم لهومكانا إال 
  ...ومن مث كان اإلمجاع فيها يف حكم النقل عن الشارع.. )3("، وضلوا وأضلوا�أسخطوا اهللا 

  :وندع أدلة اإلمجاع، واعتراض الطويف عليها، ومعارضته هلا؛ لنسأل -184
  .نفترض معارضة اإلمجاع للمصلحة؟ملاذا 

  .وما الذي حيملنا على هذا االفتراض دون مسائل يتحقق فيها؟
فما الذي حيول بيننا وبني اإلمجاع على ما _ وعلى فرض حتقق املخالفة بني اإلمجاع واملصلحة يف مسائل 

  .فيه املصلحة حيث حتققنا وجودها يف غري امع عليه؟
دون مثال واحد عليها، مث يرتب على هذه الفروض مبدأ عاما هو تقدمي املصلحة  إن الطويف يقدم فروضا

واعتبارها أقوى، مع أن اإلمجاع مل يقصر عن حتقيقها إال يف افتراضه هو، ومع أنه ميكن أن يكفلها وحيققها يف 
فاته على حكم يف عصر من العصور بعد و �اتفاق اتهدين من أمة حممد "كل بيئة ويف كل عصر؛ ألنه 

، -وهو ميسور يف احلقيقة  -فحيث تيسر هذا االتفاق .. )5(، وألن مبناه دائما هو القياس أو املصلحة)4("شرعي
، مل يسغ لنا أن نفترض معارضة اإلمجاع -وهو كذلك دائما  - ، وحيث كان مبناه رعاية املصلحة أو القياس 

                                      
هكذا عبر الطويف، وهو يثري اعتراضا على دعواه أن رعاية املصلحة تقوى على معارضة اإلمجاع، مع أنه قرر أن غرضه بيان قوة  )1(

  ).من ملحق هذه الرسالة 242ر  صوانظ... (املصلحة، ال القدح يف اإلمجاع وإهداره بالكلية
وما بعدها، واإلحكام لآلمدي  116، وشرح الورقات البن الفركاح ورقة )132، 4/131(اإلحكام البن حزم : راجع )2(

)1/312.(  
و أن وهذا األصل املكني ينكره ابن حزم يف غري النقليات؛ ألنه ظاهري، ويكاد ينكره الطويف يف غري العبادات؛ ألن مذهبه ه: أقول

فهل رأيت أعجب من هذا االتفاق بني هذين الطرفني، على ... سبب اخلالف يف األحكام املذموم شرعا -ال ظواهرها فقط-النصوص 
  !إضعاف األصل الذي يقرر مجهور األصوليني أنه أقوى أصل على اإلطالق؟

  .من ملحق هذه الرسالة 278انظر ص )3(
  .51أصول التشريع اإلسالمي ص )4(
  ).3/27(، وراجع اختـالف الفتوى باختالف األزمنة واألمكنة واألحـوال يف إعالم املوقعني 63نفس املصـدر ص )5(
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  .يتها عليهللمصلحة، وأن نرتب على هذا االفتراض تقدمي رعا
ويسوق الطويف لتعزيز طريقته يف تقدمي رعاية املصلحة على اإلمجاع دعوى عجيبة حقا، هي أن  -185

ووجه العجب يف هذه الدعوى هو ترتيبها على قول !!. رعاية املصلحة حمل وفاق؛ ألن منكري اإلمجاع قالوا ا
... منهم اخلالف، فإذا وافقوا مل يقع خالف قطمنكري اإلمجاع برعاية املصاحل، كأم هم فقط الذين ينتظر 

  !.مع أن القضيتني ليستا متالزمتني ذا الوضع يف الواقع
يقولون  -وهم منكرو اإلمجاع  -قد يسلَّم للطويف أن الشيعة واخلوارج والنظّام من املعتزلة : وبطريقة أخرى

أما أن تكون هذه القضية الثانية نتيجة .. بني العلماء وقد يسلَّم له أيضا أن املصلحة حمل وفاق... برعاية املصاحل
بعد قوهلم ا  - فأمر ال يسلَّم له؛ إذ ال مانع من أن يقول منكرو اإلمجاع برعاية املصاحل، مث تظل  -لألوىل فقط 

  .حمل خالف؛ ألن من العلماء من ال يقولون ا - 
  ..ومع ذلك فهل قال منكرو اإلمجاع باملصلحة حقيقة؟ -186

... )1(أما الشيعة فقد أسلفنا أم ال يقولون باملصلحة؛ ألا رأي، والدين ال يقال بالرأي، وإمنا يتلقى عن معصوم
  .وإذًا فليس صحيحا أم يقولون برعاية املصاحل

على أية حال حيكون يف كتبهم مذاهب األئمة ، وهم )2(وأما اخلوارج فقد رأينا كالم أحد علمائهم فيها
، وإن كانوا - فيما شاع وتعورف عنهم ال يف احلقيقة  -األربعة، وخيتلفون يف أمرها كما خيتلف هؤالء األئمة 

  .أميل إىل قبوهلا، وبناء األحكام عليها
قد نقل عنه أنه جيوز أن  وأما النظَّام فلسنا ندري من أين للطويف أنه يقول برعاية املصاحل، مع أن اجلاحظ

مل يؤمن به  -جتمع األمة كلها على الضالل من جهة الرأي والقياس، وأنه كما مل يؤمن باإلمجاع لعدم إمكانه 
على  -قبل كل شيء  -وواضح أن رعاية املصلحة تعتمد .. ؛ إذ كان قليل اإلميان بالقياس والرأي)3(هلذا اجلواز

  .يقول ا؟القياس والرأي، فكيف إذًا كان 
بعد أن بين الطويف اهتمام الشارع باملصلحة إمجاالً وتفصيالً، وأورد على أدلة اإلمجاع ... وأخريا -187

ما استطاع من اعتراضات ومعارضات، وادعى تعارض النصوص، واالتفاق على املصلحة، واخلالف يف اعتبار 
ري أربعة اعتراضات على طريقته يف اعتبار املصلحة؛ ليجيب يث_ أخريا، وبعد هذا كله ... اإلمجاع دليالً شرعيا

  ..فهل وفِّق إىل ما أراد؟... عنها مبا يعزز هذه الطريقة
فهو جييب عنه بأنه  - وهو يقوم على ادعاء أن الطويف قد عطَّل أدلة الشرع -أما االعتراض األول  -188

  ...)4(والدليل األقوى عنده هو رعاية املصلحة مل يفعل شيئًا إال تقدمي الدليل األقوى على سائر األدلة،
لكنا رأينا كيف اارت األسس اليت بين عليها، فلم تعد رعاية املصلحة هي الدليل األقوى ، فوجب أال 

  ...تقَدم
فيجيب الطويف عنه بأن  -ومبناه أن ترك أدلة الشرع لغريها معاندة له  -وأما االعتراض الثاين  -189

، وأن غريها من األدلة "ال ضرر وال ضرار: "�املصلحة دليل شرعي راجح على ما سواه، مستند إىل قوله 
  ...مبهم حيتمل أن يكون طريقًا إىل املصلحة وأالَّ يكون

مدى رعاية القرآن والسنة واإلمجاع للمصلحة، وكيف يدل نفس  -على ضوء كالمه هو  -وقد رأينا 
                                      

  .من هذه الرسالة 77ارجع إىل ص )1(
  .من هذه الرسالة 78، 77انظر ص )2(
  .51االنتصار للخياط املعتزيل ص: انظر )3(
  .من امللحق 270-269راجع ص )4(
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... على عكس ما ذهب هو إليه، من احتمال أن أدلة الشرع قد تنايف املصلحة" ال ضرر وال ضرار: "ديثاحل
  !.فرعاية املصلحة إذًا ليست دليالً راجحا على أدلة الشرع، وترك هذه األدلة هلا معاندة له

فجوابه  - ف من سعة وهو قائم على أن رعاية املصلحة تقضي على ما يف اخلال - وأما االعتراض الثالث  - 190
واجبة التقدمي؛ ألا أرجح من مصلحة  - فرض وجود النص على  - عنده أنه ال نص حىت ميتثل، وأن مصلحة الوفاق 

  ...)1(اخلالف
ولكن هل توحد رعايةُ املصلحة األحكام، وتنهي اخلالف حقيقة؟ إن هذا غري ممكن؛ ألن املصلحة ختتلف 

واألحوال، فبناء األحكام عليها يستلزم تعدد احلكم يف احلادثة الواحدة خضوعا حبسب األمكنة واألزمنة 
ال يكفلها بناء األحكام على رعاية _ وإذًا فمصلحة الوفاق اليت حيرص الطويف على حتقيقها ... لقانوا
  ...)2(املصلحة

فقد أجاب عنه بأن  - اع ومبناه أن طريقة األئمة أوىل من طريقته باالتب -وأما االعتراض الرابع  -191
_ وأن كون األمة خمطئة قبله ... الصواب منحصر يف طريقته بطريق الظن واالجتهاد، وهو كاف يف العرفيات

  ...وأن السواد األعظم املأمور باتباعه هو الدليل، ال سواد الناس... الزم على كل ذي طريقة مل يسبق إليها
الصواب منحصرا يف طريقته، بل مل تعد صوابا على  وقد رأينا كيف اجتهد وظن فأخطأ، فلم يعد

الذي من شذ عنه  -ومن مث مل تكن األمة خمطئة قبله، ومل تعد بنا حاجة إىل حتديد السواد األعظم ... اإلطالق
  .)3(بأنه هو احلجة والدليل -شذ يف النار 

 أشرنا إليها يف أول هذا الفصل؛ وهنا نعود إىل القضايا الثالث اليت بىن عليها الطويف مذهبه، واليت -192
  ..لنرى ماذا مت يف كل منها؟ وإىل أين انتهى ا وبنا املطاف؟

 - وهي أن املصلحة هي قطب مقصود الشارع، ومن مث فهي أقوى أدلته وأخصها  - وأوىل هذه القضايا 
لحة العامة هي غاية كل يبدو شطرها األول معقوالً متفقًا مع املنطق؛ فالذي ال يشك فيه عاقل أن رعاية املص

من أجلها توضع القوانني، وحلمايتها تشرع احلدود والعقوبات، وبسببها تباح كل املعاوضات : تشريع عادل
أيعين هذا أا أقوى األدلة الشرعية وأخصها؟ وكيف يستقيم هذا مع أن من بني هذه ... املشروعة عادة، ولكن

  ..أعلم مبصاحل الناس وطرق رعايتها؟األدلة كالم اهللا ورسوله، واهللا ورسوله 
وهي أنه ليس ضروريا أن تكون املصلحة حيث النص أو اإلمجاع، وأما  - أما القضية الثانية  - 193

فقد وضح لنا مدى ما فيها من تناقض؛ إذ كيف  -قد يعارضاا، ويف هذه احلال جيب تقدميها عليهما 
يعارض النص املصلحة مع أا قطب مقصود الشرع؟ وكيف جيمع علماء املسلمني على أمر وال تكون املصلحة 

هم ال غريهم  - فيه، فضالً عن معارضته للمصلحة؟ ومن الذي يرى املصلحة يف غري ما جيمعون عليه، مع أم 
                                      

  .من ملحق هذه الرسالة 271راجع ص )1(
واملصاحل  -لسنا مع الطويف يف أن اختالف األحكام يف الفروع قد يصرف بعض من يريد الدخول يف اإلسالم؛ ألن اختالف األفهام  )2(
ا ليست مصلحة حقيقية، وال وإذًا فمصلحة الوفاق اليت يدعي أن رعاية املصلحة حتققه... أمر ال تستغين عنه البشرية، وال تقوم بدونه -أيضا 

  .تكفلها رعاية املصلحة بقدر ما تكفلها النصوص
إن السواد االعظم يشمل العامة واجلهلة وضعاف الرأي؟ وعلى أي أساس تسيغ اللغة العربية أن معىن السواد األعظم : من الذي قال )3(

ة السواد األعظم للعامة، ومن تفسريها بأا هي الدليل؛ وهلذا أيضا من مشول كلم= =هو احلجة والدليل؟ لسنا نعتقد صحة ما يزعمه الطويف هنا
  ..نرى أن طريقة األئمة أجدر باالتباع، بل هي وحدها اجلديرة به
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  .أصحاب الرأي؟ -
فنحن نقبل  - وهي أن جمال رعاية املصلحة هو املعامالت ال العبادات  - ما القضية الثالثة وأ - 194

كالم الطويف فيها، ونراه مصورا للحقيقة، غري أنا خنتلف معه يف أن العبادات هي وحدها جمال العمل 
اع أو مل يكن؛ باإلمجاع، وأن املعول عليه يف املعامالت هو رعاية املصلحة، كان يف املسألة نص أو إمج

  ذلك أننا ال نرى رأيه يف اإلمجاع والنص، وخباصة أنه مل 
  يقدم يف كالمه على طوله مثاالً واحدا ملسألة خالف فيها النص أو 
  اإلمجاع املصلحة، ومل يشترط يف املصلحة أن تكون ضرورية حىت 

  ، ومل يشترط يف )1(تكون الضرورة مسوغًا ملخالفة النص أو اإلمجاع
  ..املصلحة ما اشترطه املالكية واحلنابلة فيها؛ حىت خترج األهواء واألغراض من مدلوهلا

من  -على األقل  -هلا من القيود ما يقطع بكوا  )2(]يضع[وإال فمن خيصص النص أو اإلمجاع مبصلحة مل 
  .جنس املصاحل اليت يرعاها الشارع، ويضع األحكام لتحقيقها؟

... ملصلحة أصل من األصول املعترف ا يف الشريعة اإلسالمية، ما يف هذا شكواحلق أن رعاية ا -195
  ...وأن هذا األصل يستقل ببناء األحكام عليه

فحيث وجدت مصلحة جزئية مل يكفلها بذاا نص، ومل جيمع على حكم خاص ا، ومل يسبق هلا نظري 
  .وجب أن يوضع هلا احلكم الذي حيققها_ ميكن أن تقاس عليه 

فاملفروض أن تكون  -حيث وجدت مصلحة يف مسألة نص الشارع أو أمجع املسلمون على حكم فيها و
غري أن الضرورة قد تعارض هذه املصلحة بأخرى أقوى منها، ، املصلحة مكفولة التحقيق ذا احلكم ولو ظنا

و خالف النص أن يشرع حكم يكفل أقوى املصلحتني، ول - وخضوعا هلذه الضرورة فقط  - فيجب حينئذ 
  ...)3(واإلمجاع

                                      
هو املصاحل احلاجية والتحسينية، أما  - أو معظمه على األقل  -الذي يبدو يل أن الطويف يرى أن جمال تقدمي املصلحة على النص  )1(

كما اتفق النص واإلمجاع واملصلحة على إثبات األحكام : "... و يرى أن النص واإلمجاع واملصلحة متفقة فيها غالبا؛ إذ يقولالضرورية فه
اخلمسة الكلية الضرورية، وهي قتل القاتل واملرتد، وقطع السارق، وحد السارق، وحد القاذف والشارب، وحنو ذلك من األحكام اليت وافقت 

وكأن النصوص عنده مل تم باملصاحل احلاجية والتحسينية اهتمامها ).. من ملحق هذه الرسالة 275ص: انظر". (ملصلحةفيها أدلة الشرع ا
  ...باملصاحل الضرورية

  .يوضع: يف األصل) 2(
ان عامدا، وأراد حيسن بنا هنا أن نورد فتوى حيىي بن حيىي الليثي تلميذ مالك، ألحد ملوك املغرب، حينما أفطر بالوطء يف ار رمض )3(

وإمنا نورد هذه الفتوى ألن . التكفري بعتق رقبة؛ فقد خالف حيىي نص احلديث القاضي بوجوب العتق أوالً وأوجب على امللك صوم شهرين
  :للطويف رأيا فيها حنب أن نناقشه

اد جمتهد، وليس ذلك من باب وضع الشرع فليس ببعيد إذا أدى إليها اجته_ أما تعيني الصوم يف كفارة رمضان على املوسر : قال الطويف
بالرأي، بل هو من باب االجتهاد حبسب املصلحة، أو من باب ختصيص العام املستفاد من ترك االستفصال يف حديث األعرايب، وهو عام 

غري موضع، فليكن  ضعيف، فيخص ذا االجتهاد املصلحي املناسب، وختصيص العموم طريق مسلوك، وقد فرق الشرع بني الغين والفقري يف
  .، نقالً عن شرح خمتصر الروضة)1/417(نزهة اخلاطر العاطر . هذا من تلك املواضع

فأين املصلحة هنا؟ إننا نراها يف العتق؛ حيث حترر رقبة، ويكسب _ إذا كان هدف االجتهاد املصلحي هو حتقيق املصلحة : ونقول حنن
بعات، أما صيام الشهرين فأي مصلحة فيه إال مصلحة االنزجار عن اإلفطار؟ وهي على فرض اتمع عضوا صاحلًا يسهم يف محل نصيبه من الت
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  ...أعلم �واهللا 
  

                                                                                                                                   
د حتققها بعد صوم الشهرين تبدو موهومة التحقيق هنا؛ ألن املوسر الذي جيامع يف شهر رمضان  ال يصوم شهرين متتابعني تكفريا، مث هو الب

  . ما من رمضانمرتجر بالعتق؛ ألنه لن تستطيع اإلعتاق كلما أفطر يو



  

  


	 ا������   99 ��ا���
 ا����	

W��Pا� R�(ا�  
efــ� و�2ـــ�g��َ;  

ال يكاد الدارس للطويف يفرغ من قراءة ما كتب عنه، حىت يداخله الشك يف أن للرجل رأيا يف  -196
وآثاره العلمية رعاية املصلحة سجله يف رسالة؛ ذلك أن الكتب اليت ترمجت حلياة الطويف، وحتدثت عن ثقافته 

  ...ليس من بينها كتاب واحد ذكر أن له يف رعاية املصلحة رسالة، على كثرة ما نسب إليه من مصنفات_ 
وقد تكون هذه الظاهرة أحد األسباب يف ظاهرة أخرى، هي أن رأي الطويف مل يظفر مبا يستحق من 

صري الرجل من عين بعرض هذا الرأي مناقشة، بل هو مل يعرف أصالً فيما يبدو؛ فإننا ال جند من بني معا
ومناقشته، مع ما فيه من غرابة، ومع أن هؤالء املعاصرين كانوا ينحون يف املصلحة غري منحاه، ويرون فيها 
غري الذي يرى، حىت الذين عرفوا منهم حبرية الرأي والشجاعة يف احلق، من أمثال اإلمامني ابن تيمية، وابن 

  ...القيم، وكالمها حنبلي مثله
على أن الطويف نفسه مل ير يف رعاية املصلحة هذا الرأي الغريب إال يف الفترة اليت عاشها يف  -197

  ..قوص على ما يبدو، فهل كان هذا سببا آخر يف أن رأيه مل يعرف؟
لقد شرح خمتصره لروضة الناظر يف أثناء العام الذي أقامه يف دمشق على ما رجحنا، ويف هذا الشرح 

للمصلحة املرسـلة، فتحدث     فيها بشيء من احلرية، كما رأينا يف العبارة اليت نقلناها عن عرض 
، لكنه مل يبلغ من هذه احلرية ما بلغه حني خلَّص أخريا طريقته يف رعاية املصلحة؛ )1("نزهة اخلاطر"شـرح 

أن رأيه األخري يف تقدمي رعاية فإذا ذكرنا ... )2(ليفرق بينها وبني مذهب اإلمام مالك يف املصلحة املرسلة
مل يذكر يف رسالة خاصة، ومل يشرح يف كتاب من كتب _ املصاحل على النص واإلمجاع إذا خالفاها 

أدركنا أنه كان طبيعيا ومعقوالً أال يعرف هذا _  )3(األصول، مع أن لصاحبه كتبا معروفة يف هذا العلم
يف قوص، وأنه مل يرحل إىل قوص إال منفيا، بعد أن اضطهدته  وإذا ذكرنا أنه قد سجله ألول مرة!. الرأي

عرفنا أن هذا الرأي مل يكن ليشيع يف بيئة تنكرت لصاحبه، وأن العوامل قد _ القاهرة وطاردته شيوخها 
تعاونت على إخفائه، حىت لقد حرص ابن رجب على أال يشري إليه، يف معرض اام صاحبه بالتشيع ، مع 

  !..)4(كان متحامالً عليه - ا لنا فيما بد - أنه 
  ابن تيمية، : وقد أشرت من قبل إىل اإلمامني احلنبليني -198

                                      
من هذه الرسالة؛ لتقف على رأيه يف اعتبار املصلحة دليالً شرعيا، على ضوء الضابط الذي وضعه هلذا،  164- 163ارجع إىل ص )1(

  .أيضا؛ للوقوف على رأيه يف فتوى حيىي بن حيىي الليثي 183وهو مقدار املصلحة أو املفسدة يف العمل، وارجع إىل ص
  ...يف الفصل األول من هذا الباب 153من ملحق هذه الرسالة، وإىل ص 272ارجع إىل ص )2(
خمتصر الروضة القدامية وشرحه، : يف الفصل الثاين من الباب األول يف هذه الرسالة، فستجد أن للطويف يف األصول 110راجع ص )3(

كذلك للطويف يف قواعد الفقه ... الذريعة إىل معرفة أسرار الشريعةوخمتصر احلاصل، وخمتصر احملصول، ومعراج الوصول إىل علم األصول، و
  .القواعد الصغرى، والقواعد الكربى، والرياض النواضر يف األشباه والنظائر: كتب ميكن اعتبارها كتب أصول أيضا هي

وهو النص الذي  - لثاين والثالثني خاصة أكاد أجزم بأن ابن رجب قد اطَّلع على شرح الطويف لألربعني النووية، وقرأ شرحه للحديث ا )4(
بأنه كان السبب يف  �، فقد نقل يف ترمجته للطويف كالما من هذا النص، هو الذي نسب فيه الطويف إىل بعض الناس اام عمر - أحلقته ذه الرسالة 

ولعل إغفال ابن رجب لرأي ]).. ط) [368، 2/367(من ملحق هذه الرسالة، والذيل على طبقات احلنابلة  266راجع ص. (اختالف احلديث
الطويف يف املصلحة حرص منه على أال يشيع هذا الرأي، على أن الذي يبدو يل مؤكدا أنه لو كان رأي الطويف يف املصلحة يرجح أنه شيعي 

هو مل يفعل، فإن رأي الرجل ملا تردد ابن رجب يف االحتجاج به عليه، أما و -كما رجح ذلك أستاذنا اجلليل الشيخ حممد أبو زهرة  - إمامي
  ... ال يعدو أن يكون اجتهادا أخطأ فيه، دون أن يصدر فيه عن تشيع
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كانا من بني معاصري الطويف، وأنه قد لقي أوهلما يف دمشق خالل العام الذي قضاه فيها، _  )1(وابن القيم
على ما عرفا  -وأحب اآلن أن أشري إىل أن هذين اإلمامني ... وقبل جميء كل منهما إىل مصر، وحمنتهما فيها

كانت تدع بعض املصاحل يؤكدان يف كتبهما الكثرية أن النصوص ال تعارض املصاحل، وإن  - به من حرية الرأي 
  ...اجلزئية دون حكم؛ ليكون هلا يف كل مكان وعصر ذلك احلكم الذي يالئمها

قضى يف  �بل حنن جند ابن تيمية يرى وجه املصلحة يف األخبار الضعيفة أيضا؛ إذ يروي أن رسول اهللا 
ا، مث يؤكد أن هذا القضاء رجل وقع على جارية امرأته بأنه إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدا مثله

  .موافق للمصلحة وللقواعد الفقهية
وابن تيمية يعلِّل ضمان مثل هذه اجلارية لسيدا بأن ما صنعه الرجل ا اعتداٌء فيه إتالف لقيمتها، ومن 

  ...وجب عليه مثله_ أتلف شيئًا أو نقص من قيمته 
  ...ت اعتداء عليها بغري إراداويعلل امتالك الرجل هلا يف حال املطاوعة بأنه مل يكن مث
فابن تيمية يعلله بأن ما أصاا كان السبب فيه _ أما أا تصري حرة إذا اعتدى عليها دون مطاوعة منها 

  .. )2(يف مثل هذه احلالة باحلرية �هو الرق، فوجب أن تعوض عنه بإزالة الرق عنها، وقد حكم النيب 
ابن القيم حرين شجاعني، ولكن يف دائرة معينة ال يريان داعيا وهكذا يبدو ابن تيمية وتلميذه  -199

  ...للخروج منها، وهي دائرة النصوص
نعم، يرى كالمها أن املصلحة جتب رعايتها، وبناء األحكام عليها، ولو مل يرد ا نص خاص، ومل جيمع 

ذا ال يعين بأية حال معارضة عليها بذاا علماء املسلمني، ومل يسبق هلا نظري يصدق حكمه عليها، لكن ه
ال يعين تقدمي املصلحة على النص واإلمجاع إن فرض  - بعبارة أدق  -النصوص أو اإلمجاع للمصلحة، أو هو 

وما كانا . وقد رأينا أن هذه النقطة قوام مذهب الطويف كله، فهما إذًا ال يوافقانه يف الرأي. أا عارضتهما
  ...)3(أما عرفاه، فهو إذًا مل يبلغهما بوسيلة ما ليدعا رأيه املخالف دون مناقشة لو

كذلك يبدو أن رأي الطويف مل يكن مثار نقاش قط بني معاصريه، ال ألم مسعوا به وأقروه،  -200
ولكن ألنه مل يبلغهم؛ فإنه مل ينقل لنا عن أحد منهم، سواء يف مصر حيث ألَّف كتابه شرح األربعني، أو يف 

يف اعتبار املصلحة  - أن للطويف _ حج وجاور، أو يف بلد اخلليل حيث تويف ودفن احلجاز بعد ذلك حيث 
رأيا خالف به مجهور األئمة والفقهاء، ومل ينقل بالتايل أن هذا الرأي كان مثار نقاش أو جدل  -أصالً شرعيا 

ف يف كليهما، وأحد بينه وبينهم، بل مل ينقل لنا قط أنه خالف العلماء إال يف موقعني مل يعني موضع اخلال
املوقفني هو خالفه يف الرأي مع احلارثي، وهو اخلالف الذي كان سببا مباشرا يف حمنته مبصر، وثانيهما هو ما 

                                      
من هذه الرسالة، وأما ابن القيم فهو مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي إمام  87أما ابن تيمية فقد سبق التعريف به يف ص )1(

هـ، مسع احلديث، واشتغل بالعلم، وبرع يف علوم متعددة، وال سيما 751هـ، وتويف سنة 691ولد يف سنة . املدرسة اجلوزية وابن قيمها
كان حسن . ، وهو العام الذي تويف فيه ابن تيمية728حىت عام  712التفسري واحلديث وأصول الدين وأصول الفقه، والزم ابن تيمية من سنة 

  ).14/234(البداية والنهاية : انظر. ه، وال يعيبهالقراءة واخللق، كثري التودد، ال حيسد أحدا، وال يؤذي
  .57، 56ارجع إىل رسالته يف القياس ص )2(
أن الطويف وابن تيمية وابن القيم هم األحرار الثالثة يف مذهب أمحد، وأم " تعليل األحكام"يرى الشيخ حممد مصطفى شليب صاحب  )3(

انظر . ن فنرى أن الشيخني خيالفان الطويف كل املخالفة فيما ذهب إليه، ويف أدلته عليهيف موقفهم من املصلحة، أما حن -أو يكادون  -متفقون 
  . 379- 377رأي الشيخ شليب يف الشيوخ الثالثة يف رسالته ص
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كان القاضي احلارثي يكرمه ويبجله، : "حكاه ابن حجر عن الكمال جعفر، بل أكد أنه قرأه خبطه حيث يقول
رس، فقام عليه ابن القاضي، وفوضوا أمره إىل بعض النواب، ونزله يف دروس، مث وقع بينهما كالم يف الد

  .)1("فشهدوا عليه بالرفض، فضرب، مث قدم قوص، فصنف تنصيفًا أنكرت عليه فيه ألفاظ فغيرها
ومعىن هذا أن الطويف مل يبقِ على األلفاظ اليت أنكرها الكمال جعفر عليه، بل غيرها، فهي إذًا ليست رأيه 

  ..لحةيف رعاية املص
ولكن ملاذا ال تكون هذه األلفاظ اليت أنكرها الكمال جعفر على الطويف هي ألفاظه يف تعارض  -201

  ..النصوص، وعدم حجية اإلمجاع يف املعامالت، ويف تقدمي رعاية املصلحة على النص؟
ف بتعقب وملاذا ال يكون الطويف قد عدل عنها بعد أن دوا يف شرحه للحديث، مث مل تسمح له الظرو

  .إحدى نسخ الكتاب قبل حموها منه؟
إن بني أيدينا عدة مقدمات قد تنتهي بنا إىل هذه النتيجة، وإن بدت ظنية غري قاطعة يف الداللة عليها؛ 

يف قوص بعد أن نفي إليها، أو  -وهو الذي قرر فيه تقدمي رعاية املصلحة-فقد ألَّف شرحه لألربعني النووية 
دفع التعارض عما يوهم التناقض يف الكتاب "وألَّف كتابا يف ... )2(يقول الكمال جعفربعد أن قدمها كما 

وقد ألَّفه لغرضني ، "اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية"مث كان آخر كتبه على ما رجحنا هو ... )3("والسنة
مصدر  - ال غريه  - هو  يدور كالمها حول إثبات أن القرآن قد استوعب أصول الدين، وأصول الفقه، وأنه

  .أفنستطيع أن نعترب هذا عدوالً من الطويف عن رأيه يف رعاية املصلحة؟.. )4(التشريع
فقد كان _ ومهما يكن السبب يف أن مذهب الطويف مل ينل نصيبا من الشهرة حىت عهد قريب  -202

لقد كان يف نظر بعضهم إماما  الرجل نفسه معروفًا لعلماء احلنابلة وفقهائهم حىت أواخر القرن العاشر، بل
جمتهدا ذا رأي؛ فإن الشيخ عالء الدين حممد بن علي بن حممد الكناين العسقالين يشرح خمتصره للروضة خالل 

نسخ  -وهو سبط الشارح  -القرن الثامن، مث يتوىل الشيخ أمحد بن إبراهيم ابن نصر اهللا الكناين العسقالين 
  ..)5(الكتاب يف القرن التاسع

يذكره بني أصحاب أمحد الذين " حترير املنقول وذيب علم األصول"عالء الدين املرداوي يف كتابه و
  .)6(اعتد بآرائهم، ويذكر ضمن الكتب اليت نقل منها وعنها خمتصره لروضة الناظر، وشرحه هلذا املختصر

نقل عنه كلما عرض ي" شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير"وشهاب الدين الفتوحي يف كتابه 
  .، مث يذكره ضمن مصادره اليت اعتمد عليها، كما فعل شيخه)7(ملسألة من مسائل األصول له فيها رأي

ولكن الناس جيهلون الطويف بعد هذا سنني طويلة، بل متضي هذه السنون متتابعة كثرية حىت تكتمل قرونا 
ال ضرر وال : "دها القامسي من شرحه حلديثقبل أن يبعث هو ورأيه يف املصلحة، بتلك الرسالة اليت جر

                                      
  ).2/157(الدرر الكامنة البن حجر  )1(
  .ذه الرسالةوما بعدها من ه 123تستطيع أن ترجع إىل ما كتبناه عن هذا الكتاب من كتب الطويف، يف ص )2(

  .من هذه الرسالة 100، وإىل ص]ط[ 378ارجع إىل الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب ص )3(
  .من هذه الرسالة 127ارجع إىل ما كتبه يف هذا املعىن ضمن مقدمة الكتاب، وقد نقلناه يف ص )4(
  .أصول الفقه 283األزهر حتت رقم من هذه الرسالة، وإىل هذا الشرح خمطوطًا مبكتبة  117، 113ارجع إىل ص )5(
  .120أصول الفقه بدار الكتب املصرية، وارجع إىل ص 302من النسخة املخطوطة احملفوظة حتت رقم  78انظر ورقة  )6(
على سبيل املثال فقط؛ فستجده يذكر الطويف ضمن أصحاب اآلراء يف أصول  412، 405، 388، 311، 26ارجع إىل صفحات  )7(

  .، فستجد أنه ال يذكر للطويف رأيا خاصا فيها388قرأ رأي املؤلف يف اعتبار املصلحة املرسلة أصالً عند احلنابلة يف صمث ا... املذهب
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؛ فقد قدم بني يديها ترمجة للطويف أمينة وافية على إجيازها، مث علَّق على الرسالة، ومل يستنكر شيئًا من "ضرار
كر ، بعد أن قدم هلا بكلمة ذ)2(وهذه الرسالة هي اليت نقلها بتعليقاا السيد رشيد رضا يف املنار... )1(آرائه فيها

مدارها يف الشريعة  -وهي اليت يعبر عنها العلماء باملعامالت  -فيها أن األحكام السياسية والقضائية واإلدارية 
اإلسالمية على قاعدة درء املفاسد وحفظ املصاحل أو جلبها، وأن الطويف قد تكلم عن املصلحة يف رسالته مبا مل 

  .سالة؛ لتكون تبصرة ألويل األبصاريره لغريه من الفقهاء، وأنه إمنا ينشر هذه الر
ومل جيهل الفقهاء وعلماء األصول جنم الدين الطويف بعد ذلك، وإن باعد بينهم وبني حقيقته  -203

أحيانا تضارب اآلراء حوله، فهل كان الرجل حنبليا حرا خيالف إمامه ومجهور علماء املذهب يف املصلحة، 
كان شيعيا إماميا ال يرى بأسا يف أن تقدم املصلحة على النص؛ ألن النص  فيقدمها على النص واإلمجاع؟ أم هو

  ..ما زال عنده قابالً للنسخ بقول اإلمام املعصوم؟
هل يتفق وأصول الفقه اإلسالمي بصفة عامة؟ : وهذا الرأي الذي رآه يف املصلحة، ودعا إليه يف إميان به

  ..ألحكام بناء عليه؟وإىل أي مدى ميكن االعتداد به، وتفريع ا
شرع اهللا يف نظر "إن الشيخ اجلليل حممد زاهد الكوثري يعرض للطويف ورأيه يف مقال له عن  -204

  :، فيقول"املسلمني
: يف حماولة تغيري الشرع مبقتضى أهوائهم قول بعضهم -يقصد املرجفني  - ومن مجلة أساليبهم الزائفة "

" املصلحة، فإذا خالف النص املصلحة يترك النص، ويؤخذ باملصلحةإن مبىن التشريع يف املعامالت وحنوها "
فياخليبة من ينطق مبثل هذه الكلمة، وجيعلها أصالً يبين عليه شرعه اجلديد، وما هذا إال حماولة نقض الشرع 

؟ اإلهلي؛ لتحليل ما حرمه الشرع باسم املصلحة، فسل هذا الفاجر ما هي املصلحة اليت تريد بناء شرعك عليها
إم حيكّمون : إن كانت املصلحة الشرعية، فليس ملعرفتها طريق غري الوحي حىت عند املعتزلة الذين يقال عنهم

وإن كنت تريد املصلحة الدنيوية على اختالف تقدير املقدرين، فال اعتبار هلا يف نظر املسلم عند ... العقل
وأما املصلحة املرسلة وسائر . صلحة خبالف الشرعخمالفتها للنص الشرعي؛ إذ العقل كثريا ما يظن املفسدة م

املصاحل املذكورة يف كتب األصول وكتب القواعد ففيما ال نص فيه باتفاق بني علماء املسلمني، فال يتصور 
  .األخذ ا عند خمالفتها حلجج الشرع

 احلنبلي؛ فإنه قال هو النجم الطويف - شر إلغاء النص باعتباره خمالفًا للمصلحة  - وأول من فتح هذا الشر "
  .إن رعاية املصلحة مقدمة على النص واإلمجاع عند التعارض": ال ضرر وال ضرار: "يف شرح حديث

وهذه كلمة مل ينطق ا أحد من املسلمني قبله، ومل يتابعه بعده إال من هو أسقط منه، والقول بأن إجراء "
حق للشارع، واملعامالت إمنا وضعت أحكامها ملصاحل ذلك يف املعامالت دون العبادات باعتبار أن العبادات 

فرق بدون فارق؛ ألن هللا أن يأمر مبا شاء فيما شاء، من غري فارق بني أن يكون _ العباد، فكانت هي املعتربة 
أمره يف العبادات أو املعامالت، وهو الذي أباح أنواعا من البيوع وحرم أنواعا منها، وكذا السلم والصرف 

فإذا راج هذا املنكر من هذا املضل تسري خديعته يف األبواب كلها، . ارة، وغريها من أبواب الفقهواإلج

                                      
  .613، وهناك نسخة أخرى رقم 612، وهي حمفوظة بدار الكتب حتت رقم 69- 39ارجع إىل رسائل يف أصول الفقه ص )1(
؛ فستجد هذه الرسالة )1906أكتوبر (هـ 1324وهو اجلزء الذي صدر يف شوال سنة اجلزء العاشر من الد التاسع ، : انظر )2(

  منشورة هناك، ومعها تعليقات الشيخ القامسي عليها 
  ).770 - 745ص(
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  .أىب اهللا إال أن يتم نوره.. ولكن!.. ويكون شرع اهللا أثرا بعد عني
ومن الذي ينطق لسانه بأن املصلحة قد تعارض حجج اهللا من الكتاب والسنة واإلمجاع؟ إن القول "

هللا ال يعلم مصاحل عباده، فكأم أدرى ا حىت يتصور أن تعارض مصاحلهم األحكام اليت دلت بذلك قول بأن ا
عليها أوامر اهللا املبلَّغة على لسان رسوله، سبحانك هذا إحلاد مكشوف، ومن أعار مسعا ملثل هذا التقول، فال 

  .يكون له نصيب من العلم، وال من الدين
امل حسن النية حتتمل التأويل، بل فتنة فتح باا قاصد شر، ومثري وليست تلك الكلمة غلطة فقط من ع"

  ".فنت
أفمثل هذا : "مث ينقل الكوثري رمحه اهللا عن ابن رجب وابن مكتوم ما يدعم به رأيه يف الطويف، ويقول

يب بعض الزائغ يتخذ قدوة يف مثل هذا التأصيل الذي يرمي إىل استئصال الشرع؟ وال يغترن القارئ الكرمي بتلق
املهملني إياه باإلمام النجم الطويف؛ فإننا يف زمن نرى من ال يصلح أن يكون إماما يف مسجد حارته يلقب 

  .ا هـ )1(!"وإىل اهللا عاقبة األمر كله!. باإلمام احلجة
يتحدث عن الطويف ورأيه يف مواضع من رسالته، فيبدو مقتنعا " تعليل األحكام"وصاحب رسالة  -205
  ...ل يف املصلحة، وإن مل يبد أنه اقتنع بأدلته على هذا الرأيبرأي الرج

وهناك مذهب رابع خالصته أن املصاحل يعمل ا مطلقًا، مرسلة أو غري : "... إنه يف املوضع األول يقول
املعامالت ] هي[مرسلة، ويعىن ا اليت عارضت نصا أو إمجاعا مىت كانت راجحة، لكن يف صنف من األحكام 

وهو رأي جنم الدين الطويف احلنبلي، ومجاعة ... شاها ، أما العبادات واملقدرات، فال وزن للمصلحة فيهاوما 
  .)2("من العلماء مل يصرحوا به قوالً، ولكن فتواهم تؤيد ذلك

 ويف املوضع الثاين يقرر أنه مل ير عاملًا أعلن هذا الرأي يف صراحة غري الطويف، ويذكر تاريخ وفاته، وأنه
ألَّف يف رأيه رسالة، لكنه يصفه بأنه ركب منت الغلو يف بعض املواقف، وأن هذا أجلأه إىل االستدالل أحيانا مبا 
ال يسلم له، أو مبا ال يفيد، ويضرب هلذا مثالً بادعائه االتفاق على املصلحة؛ ألن منكري اإلمجاع قالوا ا، 

بعض من عرضوا للرد على الطويف من املعاصرين فاموه  مث حيمل على... وبادعائه تعارض النصوص واختالفها
وهو يرى أن هذا ليس طريقًا صحيحا ملناقشة اآلراء، واحلكم عليها بالصحة ... باإلحلاد دون ذكر لألسباب

  .)3(والفساد
وأما جنم الدين الطويف فقد فتح باب املصاحل على مصراعيه يف أبواب : "ويف املوضع الثالث يقول

املعامالت، وقدمها على كل دليل حىت النص واإلمجاع، وتلك رسالته شاهدة بذلك، تكلم فيها عن املصلحة مبا 
مث يصفه بأنه أحد األعالم الثالثة . )4("مل يسبقه به أحد ممن تكلموا يف هذا الباب، وإن تغاىل يف بعض مواقفه

  : األحرار يف مذهب احلنابلة، وهو يقصد باآلخرين

                                      
هـ بعد وفاة مؤلفه؛ ومجعت مادته من االت 1372وقد طبع هذا الكتاب عام . 261-257، 96-94مقاالت الكوثري ص )1(

  .وبسبب هذا وذاك، بدأت به احلديث عن آراء املعاصرين يف الطويف ورأيهالعلمية املختلفة، 
  ).1947(هـ 1366مث طبعت عام ) م1943(هـ 1362، وقد قدمها كاتبها للمناقشة عام 293، 292تعليل األحكام ص )2(
من نفس املصدر، ونعتقد أنه يقصد ذه اجلملة الشيخ اجلليل حممد زاهد الكوثري، وقد أسلفنا أنه يتهم الطويف  295ص: انظر )3(

  !..باإلحلاد األقرع
  .من نفس املصدر 378ص )4(
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ية، وابن القيم، ويثين عليه بعد ذلك بأنه مل يدخل ربقة التقليد يف عنقه، فنضج عقله، ومست أفكاره، ابن تيم
ووقف على الشيء الكثري من أسرار الشريعة، وبأن غريه لو كان قد سلك هذا املسلك لصار الناس إخوانا يف 

  .)1( ما هي عليه اآلناهللا، غري متجافني وال متنابزين باأللقاب، ولكان للشريعة وضع آخر غري
ابن "و " مالك"وأستاذنا اجلليل الشيخ حممد أبو زهرة يعرض رأي الطويف، ويناقشه يف كتابيه  - 206

، مث هو جيزم أو يكاد جيزم يف ثانيهما بأن الطويف كان شيعيا إماميا؛ ألن الشيعة اإلمامية هم الذين يرون أن "حنبل
  ..ولكن كيف ناقش رأيه؟... )2(ابن رجب قد قرر أنه كان شيعياالنص ما زال قابالً للنسخ، مث إن 

التعارض بني املصلحة "إنه يبين أوالً موضع النـزاع بني الطويف وغريه من الفقهاء، فيقرر أنه  - 207
.. احملققة والنص القاطع يف سنده وداللته، فالطويف فرض وقوع هذا التعارض، ومن مث قدم املصلحة على النص

الكيون ومن سلك مسلكهم من احلنابلة غري الطويف قرروا أن املصلحة ثابتة حيث وجد النص، فال ميكن أن وامل
تكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبة والنص القاطع يعارضها، أما النص الظين سندا أو داللة، فهو كذلك عند 

قطوع به إن ثبتت بطريق قطعي، ابن حنبل، وميكن ختصيصه باملصلحة عند مالك؛ ألن املصلحة عنده أصل م
وأما خرب اآلحاد فإن معارضة املصلحة الراجحة املؤكدة له تعترب خمالفة موع ... والقطعي يقدم على الظين

  ...)4(تكون تضعيفًا لنسبته عن طريق الشذوذ يف متنه )3(الشواهد الشرعية املثبتة لطلب املصاحل ودفع املضار، ومن
أدلة الطويف على دعواه اخلطرية، فريى أا أقوى داللة على نقيض ما ذهب  وهو ثانيا يستعرض -208

إليه؛ إذ النصوص لو عارضت املصاحل ما ساغ أن توصف بأا موعظة وهداية ورمحة وشفاء، مع أن اآليتني 
: ولو كان يف النصوص ضرر ما ساغ أن يقول الرسول... اللتني ساقهما تؤكدان وصف النصوص بكل هذا

ففرض التعاند بني النصوص واملصاحل فرض باطل إذًا، وما يبىن عليه من تقدمي املصاحل "، "رر وال ضرارال ض"
  .)5("على النصوص القطعية يف داللتها وسندها باطل أيضا

وهو ثالثًا يناقش ما زعمه الطويف من وضوح طريق املصاحل، وإام طريق النصوص، ومن أن هذا  -209
اية املصلحة؛ ألنه ال يصح أن نترك املصاحل ألمر مبهم حيتمل أن يكون طريقًا إىل املصلحة يترتب عليه تقدمي رع

يناقش هذا الزعم؛ ليثبت من الواقع تضارب اآلراء حول املصلحة، واحندار املذاهب من فلسفة _ وأال يكون 
وة، وهذا يناصره اخلاصة إىل متناحر العامة، فهذا فوضوي وذاك اشتراكي، وذلك يناصر رأس املال يف ق

باعتدال، وأولئك يدعون إىل أن تكون املناجم ملكًا للدولة لتكون منفعتها للكافة، وهؤالء يدعون إىل أن تكون 
كُلُّ حزبٍ �األراضي على الشيوع لكل آحاد األمة، وهؤالء مينعون الوراثة، وآخرون جييزوا بقدر حمدود، و

  .وينتهي من هذه املناقشة إىل أن هاتني املقدمتني ال يقرمها أحد ،]53:املؤمنون[ �بِما لَديهِم فَرِحونَ
  .أما األوىل فألن من األمور ما ال يعرف وجه املصلحة فيه على وجه اليقني

  .)6(وأما الثانية فألنه ال ميكن أن توجد مصلحة مستيقن ا، ويعارضها نص قطعي يف سنده وداللته
                                      

  .379انظر نفس املصدر ص )1(
  هـ 1366د طبع عام ، وق313- 312ص " ابن حنبل"اقرأ ما كتبه أستاذنا عن هذا االام يف كتابه  )2(

  .ويف كليهما عرض للطويف ومذهبه باملناقشة ،)م1946(هـ 1364عام " مالك"وطبع كتابه ، )م1947(
  ).م] (ومن مث[أو ] وقد: [كذا باألصل، ولعلها )3(
  .308، 307ص" ابن حنبل"ارجع يف هذا إىل  )4(
  .308نفس املصدر ص )5(
  .310-308ارجع إىل نفس املصدر ص )6(
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قدم على دعواه مثالً واحدا؛ ألنه مل جيده بعد طول االستقراء والتتبع، وهنا يالحظ أن الطويف مل ي -210
مث يعقد موازنة بينه وبني فقيهني مجعهما به العصر، ولكن فرق بينهم النظر، ومها ابن تيمية وابن القيم؛ فقد قرر 

الطويف يف املصلحة بعيد مث خيرج من هذه املوازنة بأن مسلك ... كالمها أن النصوص ال ميكن أن ختالف املصاحل
فهو رأي شاذ بني علماء اجلماعة "عن مسلك كل املخرجني واتهدين واملرجحني يف املذهب احلنبلي، 

ومن مث يوازن بينه وبني الشيعة اإلمامية، مث حيكم ... )1("اإلسالمية عموما، وعلماء املذهب احلنبلي خصوصا
  ...)2(احلكمبأنه منهم، وينقل عن ابن رجب ما يعزز هذا 

ويعرض أستاذنا الكبري الشيخ عبد الوهاب خالف للطويف ومذهبه يف املصلحة، وأدلته عليه،  -211
، ويذكر أن من بني مؤلفاته رسالة يف رعاية )3(673فيعرف بالرجل يف إجياز، حمددا تاريخ والدته بأنه سنة 

الصة ملذهبه يف املصلحة، مث يسوق بعض ، ويقدم خ"ال ضرر وال ضرار: "املصاحل جعل حمورها شرح حديث
  :عباراته اليت متثل بوضوح وجهة نظره، ويذكر أن خالصة أدلته على ما ذهب إليه ثالثة، هي

ما ورد عن الشارع من نصوصه وتعليالت أحكامه الدالة على أنه ما قصد من تشريعه األحكام  :األول
د أحاهلم على عقوهلم الستنباط حكم فيها حيقق إال حتقيق مصاحل الناس، فإذا سكت عن حكم واقعة، فق

  ...مصاحلهم
؛ فهو نفي عام قاطع يف نفي كل "ال ضرر وال ضرار: "�ما ورد يف السنة الصحيحة من قوله : والثاين

بني نصني ال بني نص  -حني يقع  -ومن مث يقع التعارض ... ضرر؛ ألن النكرة يف سياق النفي تعم
قيد تنفيذها مبا إذا مل يستلزم _ شرع أحكامه يف املعامالت والسياسة الدنيوية  وكأن الشارع ملا... ومصلحة

  ".ال ضرر وال ضرار: "ضررا ، ودل على هذا التقييد بقوله
أن املصلحة هي الدليل الراجح؛ ألا هي املقصودة من أحكام سياسة املكلفني، أما األدلة  :والثالث

وهلذا نسخت بعض األحكام الشرعية بأخرى لتبدل ... مي على الوسائلاألخرى فوسائل، واملقاصد واجبة التقد
  ...)4(املصاحل

يقرر أن الطويف الذي حيتج باملصلحة املرسلة _ وإذ يوازن بعد هذا بني املذاهب يف االستصالح  - 212
إلمجاع قد فتح بابا للقضاء على النصوص، وجعل حكم النص أو ا_ إطالقًا فيما ال نص فيه، وفيما فيه نص 

عرضة للنسخ بالرأي؛ ألن اعتبار املصلحة ما هو إال جمرد رأي وتقدير، ورمبا قدر العقل مصلحة وبالروية 
خطر على الشرائع اإلهلية، _ والبحث قدرها مفسدة، فتعريض النصوص لنسخ أحكامها باآلراء وتقدير العقول 

جمال لالستصالح فيها، وسلّم بأن األحكام  وعلى كل القوانني، مث هو قد سلّم بأن العبادات واملقدرات ال
الكلية اليت شرعت حلفظ الضروريات واحلاجيات ال جمال فيها أيضا لالستصالح؛ ألا متفقة دائما واملصلحة، 
ومل يورد أي مثال جلزئية ورد نص حبكمها وعارض هذا احلكم املصلحة؛ ليتبني مقدار املصلحة يف رأيه، وعلى 

                                      
  .311، 310راجع نفس املصدر ص )1(
  .313-311راجع املصدر السابق ص  )2(
، وهو ما نرجحه 657حدد الزركلي يف األعالم هذا العام بذاته تارخيًا مليالد الطويف، وقد رأينا أن ابن حجر حيدد لتاريخ ميالده عام  )3(

  .من هذه الرسالة 83-82لسبب ذكرناه يف ص
، وقد طبع هذا الكتاب ألول 91-89ص"   االجتهاد بالرأي"تاذنا عن الطويف وأدلته على مذهبه كتابه راجع يف هذا الذي ذكره أس )4(

  ).م1950(هـ 1369مرة يف عام 
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  ...)1("أي ضوء يقدرها
أما أستاذنا اجلليل الشيخ علي حسب اهللا، فيعرض لرأي الطويف وحيكم بأن فيه مغاالة، وفيه افتراض  - 213

مث هو يرى عند معارضة املصلحة للنص ترجيح .. ملا يبعد وقوعه، من تعارض املصلحة احملققة مع النص املقطوع به
أما احلاجية، فإحلاقها .. نص عليها إن كان حتسينيةاملصلحة املقطوع ا على النص إن كانت ضرورية، وترجيح ال

  ...)2(بالضرورية عنده أرجح من إحلاقها بالتحسينية
ويرى أستاذنا الفاضل الدكتور حممد يوسف موسى أن رأي الطويف يف املصلحة إمنا هو اجتهاد منه  - 214

ذا ال ينبغي حبال أن تقدم مصلحة وهل.. أخطأ فيه؛ إذ املصلحة دليل شرعي حقيقة، ولكن يف دائرة النصوص فقط
  ...)3(على نص عارضها؛ ألن هذا نوع من نسخ النص باملصلحة، وقد مضى زمن النسخ

فإن رأي الطويف كان مثار مناقشة بني بعض كتاب العصر من املعنيني بالشئون ... وأخريا -215
؛ فقد دعا "نظام اإلسالم السياسي"نوان اإلسالمية، على إثر ما نشرته جملة رسالة اإلسالم لكاتب كبري حتت ع

كاتب هذا املقال االس التشريعية والنيابية يف العامل اإلسالمي إىل أن تنسخ ما تشاء من آيات القرآن 
 �وأَمرهم شورى بينهم�: ، بل إن آية�وأحكامه، بدعوى أن النسخ يف القرآن مل ينته حكمه بوفاة الرسول 

املشرع ابتداء، مث غدا التشريع إىل األمة "كان هو  �، نقلت حق التشريع من اهللا إىل األمة، فاهللا ]38:الشورى[
وقد رد عليه األساتذة حمب الدين اخلطيب، والدكتور حممد يوسف موسى، والشيخ عبد اللطيف ... )4("انتهاء

وهو  -، وعقد أحدهم )5(اإلسالم السبكي، والشيخ حممود النواوي، مبقاالت نشروها يف جمليت األزهر ورسالة
موازنة سريعة يف رده بني هذه الدعوى ورأي الطويف، فكان هذا سببا يف أن  -الدكتور حممد يوسف موسى 

بالطويف ومذهبه، غري أنه مل ينصفه مبا كتب عنه؛ فإن خطأه  - يف مقاله  -يعرف األستاذ حمب الدين اخلطيب 
با باملذاهب والعقائد، واامه بالتشيع ال يعين أنه كان شيعيا حقيقة كما يف االجتهاد ال يعين أنه كان متالع

بعيد حىت يف نظر الكاتب نفسه عن  - وهو يدور حول تقدمي املصلحة على النص  - على أن مذهبه ... رأينا
ه اليت أتيح لنا ، ففيم التحامل عليه، وادعاء أنه تالعب بالعقائد، مع أن مصنفات)6(مذهب الداعية إىل نسخ القرآن

  !؟)7(لنا االطالع عليها تتحدث بأنه كان عاملًا فاضالً، حر الرأي، واسع املعرفة
  ...وبعد -216

  فكيف تطورت النظرة إىل املصلحة منذ عهد الطويف إىل اليوم؟
  ..وماذا كان موقف الفقهاء منها بوصفها أصالً تشريعيا؟

أن وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل "، فبين " املوافقات"لقد عين ا الشاطيب يف 
                                      

  .93املصدر نفسه ص )1(
  ).م1952(هـ 1371، وقد طبع عام 88و 86ص " أصول التشريع اإلسالمي"راجع كتابه  )2(
- 18ص " منهج وتطبيقه: البيوع"، وإىل كتابه 135- 132ص" ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمياألموال "ارجع يف رأيه هذا إىل كتابه  )3(
  ).م1953(هـ 1372والكتابان كالمها طبعا عام .. 20

، وجملة رسالة اإلسالم تصدرها دار التقريب بني املذاهب بالزمالك يف )السنة الرابعة( 293، 292العدد الرابع من الد الرابع ص )4(
  . هرةالقا

  . من جملة األزهر 25السنة الرابعة من رسالة اإلسالم، والد : انظر )5(
  .م1954فرباير سنة  15 -هـ 1372، وقد صدر يف مجادى اآلخرة سنة ]25م) [6/696(جملة األزهر : انظر )6(
  .وما بعدها 107راجع الفصل الثاين من الباب األول يف هذه الرسالة ص) 7(
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  ..)1("معا
وأعين باملصاحل ما يرجع إىل قيام حياة اإلنسان، ومتام عيشه، ونيله ما تقتضيه : "وفسر ما يريده ا فقال

  .)2("أوصافه الشهوانية والعقلية على اإلطالق؛ حىت يكون منعما على اإلطالق
وهذا يف جمرد االعتياد ال يكون؛ ألن تلك املصاحل : "تفسريه هذا للمصلحة بقولهولكن الشاطيب يعقب 

مشوبة بتكاليف ومشاق قلّت أو كثرت، تقترن ا أو تسبقها أو تلحقها، كاألكل والشرب، واللبس والسكن، 
ة ليست والركوب والنكاح، وغري ذلك؛ فإن هذه األمور ال تنال إال بكد وتعب، كما أن املفاسد الدنيوي

مبفاسد حمضة من حيث مواقع الوجود؛ إذ ما من مفسدة تفرض يف العادة اجلارية إال ويقترن ا أو يسبقها أو 
  ...)3("يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات شيء كثري

للحياة  أن املصاحل اتلبة شرعا واملفاسد املستدفعة إمنا تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا"وهو يبني بعد هذا 
، مث يستدل لذلك )4("األخرى، ال من حيث أهواء النفوس يف جلب مصاحلها العادية أو درء مفاسدها العادية
وبأن املنافع مشوبة ... بأن الشريعة إمنا جاءت لتخرج املكلفني عن دواعي أهوائهم؛ حىت يكونوا عبادا هللا

 املنافع واملضار عامتها أن تكون إضافية ال حقيقية، مبضار، واملضار حمفوفة ببعض املنافع عادة، وبأن الشأن يف
  ...)5(وبأن األغراض يف الشيء الواحد ختتلف، مما ميتنع معه أن تكون هي مناط األحكام

الضرورية  -كذلك بين الشاطيب أن كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثالث  -217
وأن مستنده هلذا قطعي حتما، غري أنه ... أصل من أصول الشريعة، بل هو أصل أصوهلا -واحلاجية والتحسينية 

بدليل خاص، بل بأدلة منضاف استقراء معنويا ال يثبت  -أدلتها ومقاصدها : إمنا يثبت من استقراء الشريعة
بعضها إىل بعض، حبيث خيلص من جمموعها أمر واحد جتتمع عليه، كما جتتمع العامة على جود حامت وشجاعة 

  .)6(�علي 
ببيان الفرق بني املصاحل املرسلة من جهة، وبني البدع " االعتصام"واهتم الشاطيب يف  -218

اس عدوا أكثر املصاحل املرسلة بدعا، ونسبوها إىل الصحابة ألن كثريا من الن"واالستحسان من جهة أخرى؛ 
ما فهم : "، ومن مث فسر املراد باملصلحة بأنه)7("والتابعني، وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات

سر ، وف)8("رعايته يف حق اخللق، من جلب املصاحل ودرء املفاسد، على وجه ال يستقل العقل بدركه على حال
أن يوجد ملا سكت عنه الشارع من املناسب جنس اعتربه الشارع يف اجلملة بغري دليل : "االستدالل املرسل بأنه

، وخلص منها إىل أنه البد يف األوصاف املناسبة من اعتبار ثالثة )10(، مث بسطه بعشرة أمثلة ليبني وجهه)9("معني
وأن تكون جارية على .. ايف أصالً من أصولهأن تكون مالئمة ملقاصد الشرع حبيث ال تن: ثالثة أمور هي

                                      
  .هـ790وقد تويف الشاطيب سنة ). 2/2(املوافقات  )1(
  ).2/16(نفس املصدر  )2(
  .نفس املصدر )3(
  ).2/25(املصدر نفسه  )4(
  ).27-2/25(راجع املصدر نفسه  )5(
  ).34- 2/32(راجع هذا بتفصيل يف املصدر نفسه  )6(
  ).2/281(االعتصام ) 7(
  ).2/284(نفس املصدر  )8(
  ).2/287(نفس املصدر  )9(
  ).306- 2/287(راجع هذه األمثلة مبسوطة يف املصدر نفسه  )10(
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وأن تكون راجعة إىل حفظ أمر ضروري أو ... املناسبات املعقولة اليت إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول
  ...)1(حاجي، ال حتسيين

قطعا، ومن هذه الشروط خلص الشاطيب إىل الفرق بني املصاحل املرسلة والبدع، فاملصاحل تالئم مقاصد الشرع 
واملصاحل مبنية على مناسبات معقولة املعىن، أما البدع فتعبديات ال يعقل معناها ... أما البدع فتناقضها يف عامة أمرها

  ...عادة
واملصاحل ترجع إىل حفظ ضروري أو حاجي بالتخفيف ورفع احلرج، أما البدع فزيادة يف التكليف 

  ...مضادة للتخفيف
مبتدع بباب املصاحل املرسلة إال القسم امللغى باتفاق الفقهاء، وحسبك به ال تعلق لل"وهكذا يتحصل أنه 

  ...)2("متعلقًا
يعرض للفرق بينه وبني املصاحل املرسلة، _ وإذ يفرق الشاطيب بعد هذا بني االستحسان والبدع  -219

م فيقرر أنه استثناء من القواعد خبالف املصاحل املرسلة، مث ميثِّل هلذا بتضمني اُألجمؤمتنون بالدليل ال "راء قائالً إ
بالرباءة األصلية، فصار تضمينهم يف حيز املستثىن من ذلك الدليل، فدخل حتت معىن االستحسان بذلك 

  ...)3("النظر
؛ فهكذا عرفه "استعمال مصلحة جزئية يف مقابلة قياس كلي"وهذه التفرقة مبنية على أن االستحسان هو 

  ...)5(عرفه غري ابن العريب من علماء مذهب مالك، كما نقل هو نفسه يف االعتصام، وهكذا )4(يف املوافقات
ومتضي األعوام بعد الشاطيب، فال نرى يف املصلحة كالما ذا وزن، حىت خيرج علينا شيخ جامع  -220

يف يقول " مقاصد الشريعة اإلسالمية"الزيتونة السيد حممد الطاهر بن عاشور، منذ سبع سنوات بكتاب يف 
وإين قصدت يف هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد اإلسالم من التشريع، يف قوانني املعامالت : "مقدمته

واآلداب، اليت أرى أا جديرة بأن ختص باسم الشريعة، واليت هي مظهر ما راعاه الشارع من تعاريف املصاحل 
ية الشرائع والقوانني والسياسات واملفاسد وتراجيحها، مما هو مظهر عظمة الشريعة اإلسالمية بني بق

  .)6("االجتماعية؛ حلفظ نظام العامل، وإصالح اتمع
وهو خيصص القسم األول منه إلثبات أن للشريعة مقاصد من التشريع، وأن الفقيه حمتاج إىل التعرف على 

واستقراء األدلة على  ،)7(استقراء األحكام املعروفة عللها: هذه املقاصد، وأن أعظم طريق لذلك هو االستقراء

                                      
  ).313-2/307(راجع يف هذه الشروط املصدر نفسه  )1(
  ).316-2/314(راجع هذا يف املصدر نفسه  )2(
  ).2/324(نفس املصدر  )3(
)4( )4/116.(  
إيثار ترك مقتضى الدليل على : "ان؛ فقد عرفه بأنهوال يبعد عن هذا ما ذكره ابن العريب يف تعريف االستحس). 2/321(االعتصام  )5(

العمل بأقوى : ولكنه عرفه يف موضع آخر بأنه). 2/320(االعتصام ". طريق االستثناء والترخص؛ ملعارضة ما يعارض به يف بعض مقتضياته
.. يص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معىن فإن مالكًا وأبا حنيفة يريان ختص_ فالعموم إذا استمر، والقياس إذا اطرد : "الدليلني، قال

  ).2/319(االعتصام ". ويستحسن أبو حنيفة أن خيصص بقول الواحد من الصحابة الوارد خبالف القياس
  .هـ ألول مرة1366وقد طبع هذا الكتاب يف تونس عام . 8- 7مقاصد الشريعة اإلسالمية ص )6(
يرى املؤلف أن استقراء هذه األحكام يؤول إىل استقراء عللها، فيحصل العلم مبقاصد الشريعة بسهولة؛ ألننا إذا استقرأنا علالً كثرية  )7(

وهو ميثِّل هلذا بالنهي عن .. أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة، جنزم بأا مقصد شرعي_ متماثلة، يف كوا ضابطًا حلكمة متحدة 
، وهو إمياء إىل أن "فال إذن: "قال" نعم: "وملا قيل له" أينقص الرطب إذا جف؟: "عن بيع التمر بالرطب، فسأل �قد سئل الرسول املزابنة؛ ف

  . 16-15علة التحرمي هي اجلهل مبقدار أحد العوضني ص
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  ...يليه القرآن، والسنة إخل.. )1(األحكام املشتركة يف علة
ويف هذا القسم يقرر أن هذه املقاصد مبنية على ... وخيصص القسم الثاين منه لبيان مقاصد الشريعة العامة

يعرض للمصلحة بالتعريف، الفطرة، وأن املقصد العام من التشريع هو حفظ النظام جبلب املصلحة ودرء املفسدة، مث 
  ...والتقسيم، إخل

أما القسم الثالث من الكتاب، فاملؤلِّف يوقفه على بيان مقاصد التشريع اخلاصة بأنواع املعامالت بني 
  ...الناس، يف تفصيل يتناول أحكام العائلة، والتصرفات املالية، والقضاء، والشهادة، والعقوبات

  :إنه يقول يف تعريف املصلحة -221
وصف للفعل الذي حيصل به الصالح، أي النفع منه، دائما أو غالبا، للجمهور : يظهر يل أن نعرفها بأا"

  ...)2("أو لآلحاد
ما فيه نفع اآلحاد، باعتبار صدور : "بأا -وهو املصلحة اخلاصة  - مث يفسر هذا النوع األخري منها 

املركب منهم، فااللتفات فيه ابتداء إىل األفراد، وأما األفعال من آحادهم؛ ليحصل بإصالحهم صالح اتمع 
العموم فحاصل تبعا، مثل حفظ املال من السرف باحلجر على السفيه مدة سفهه، فذلك نفع لصاحب املال؛ 

يف  -وذا يتضح أن عموم املصلحة . )3("ليجده عند رشده، أو جيده وارثه من بعده، وليس نفعا للجمهور
  ...بد منه العتبارها، وإمنا الفرق يف االبتداءشرط ال - النهاية 

فلعل هذه _ أما رأي السيد حممد الطاهر بن عاشور يف اعتبار املصلحة كما سجله يف كتابه  -222
  :الفقرة تلخصه

يف وجوب اعتبار مصاحل هذه األمة ومفاسد أحواهلا،  -ال خيالف عامل بتصاريف الشريعة، حميط بأدلتها "
النوازل، وحتدث هلا النوائب، وأنه ال يترقب حىت جيد املصاحل املبثوثة أحكامها بالتعيني، أو عندما تنـزل ا 

امللحقة بأحكام نظائرها بالقياس، بل جيب عليه حتصيل املصاحل غري املبثوثة أحكامها بالتعيني، وال امللحقة 
ة، وبدون دخول يف التفاصيل وكيف خيالف عامل يف اعتبار جنسها على اجلمل... بأحكام نظائرها بالقياس

ابتداء؛ ثقة بأن الشارع قد اعترب أجناس نظائرها، اليت رمبا كان صالح بعضها أضعف من صالح بعض هذه 
احلوادث؟ مث أحسب أن عاملًا ال يتردد بعد التأمل يف أن قياس هذه األجناس احملدثة على أجناس نظائرها الثابتة 

أوىل وأجدر باالعتبار من قياس _ من قدوة األمة، اتمعني على نظائرها يف زمن الشارع، أو زمان املعتربين 
جزئيات املصاحل، عامها وخاصها، بعضها على بعض؛ ألن جزئيات املصاحل قد يتطرق االحتمال إىل أدلة أصول 

سماة وهي األوصاف امل -أقيستها، وإىل تعيني األوصاف اليت جعلت مشاتها فيها سبب اإلحلاق والقياس 
، وإىل صحة املشاة فيها؛ فهذه مطارق احتماالت ثالثة، خبالف أجناس املصاحل؛ فإن أدلة اعتبارها -بالعلل 

وإن أوصاف احلكمة قائمة بذواا، غري حمتاجة إىل . حاصلة من استقراء الشريعة قطعا أو ظنا قريبا من القطع
متفاوتا، لكنه غري حمتاج إىل االستنباط، وال إىل سلوك  تشبيه فرع بأصل، وإا واضحة للناظر فيها وضوحا

                                      
على إطالقه عند اجلمهور، وعن احتكار  ميثِّل املؤلف هلذا بالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن بيع الطعام بالطعام نسيئة إذا محل )1(

  .17-16ص.. الطعام؛ فإن استقراء عللها ينتهي بنا إىل العلم بأن رواج الطعام وتيسري تناوله مقصد من مقاصد الشريعة
  .منه 66ص  )2(
  .منه 67ص )3(
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  ...مسالكه
أفليست هذه االمتيازات أجدر وأحق بأن تقاس على نظائر أجناسها الثابتة يف الشريعة، املستقرأة من 

  .؟)1("تصاريفها
واملقاصد على أنه يقرر يف موضع آخر أن أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها، باعتبار العلل  -223

  ...)2(القريبة والعالية، وهو يعين باملقاصد العالية املصلحة واملفسدة
ويف موضع ثالث يتحدث عن عموم شريعة اإلسالم، وأا صاحلة لكل زمان ومكان، فيقرر أن هذه 

  :الصلوحية حتتمل عنده أن تصور بكيفيتني
خمتلف األحوال، حبيث تساير أحكامها خمتلف أن الشريعة قابلة بأصوهلا وكلياا لالنطباق على : أوالمها

  ...األحوال، دون حرج، وال مشقة، وال عسر
أن يكون خمتلف أحوال العصور واألمم قابالً للتشكيل على حنو أحكام اإلسالم دون : والكيفية الثانية

  ...حرج، وال مشقة، وال عسر، كما أمكن اإلسالم تغيري بعض أحوال األمم اليت اعتنقته
 ����وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرج����: فيتان متآيلتان، مجعهما معا مغزى قوله تعاىلوالكي

وجاء يف القرآن والسنة النهي عن ... ومن مث جتنبت أصول التشريع اإلسالمي التفريع والتحديد... ]78:احلج[
تسأَلُوا عن أَشياَء إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم وإِنْ تسأَلُوا عنها حني يا أَيها الَّذين آمنوا ال ����: كثرة السؤال بقوله تعاىل

يملح اُهللا غَفُورا وهنفَا اُهللا عع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني.رِينا كَافوا بِهحبأَص ثُم كُملقَب نم ما قَوأَلَهس قَد���� 
عن أشياء؛ رمحة بكم  -أي اهللا  - وسكت : "يف احلديث الصحيح �، وقول رسول اهللا ]102، 101:املائدة[

ومن هنا أيضا كان مالك يكره افتراض النوازل للتفقه، ويقول ملن يسأله عن ... )3("غري نسيان، فال تسألوا عنها
  .)4("دعها حىت تقع: "حادثة مفروضة الوقوع

رعاية الشارع للمصلحة، وكوا أصالً  -مد اهللا يف عمره  -وهكذا يثبت شيخ جامع الزيتونة  -224
لكنه ال يفترض أن املصلحة تقدم ... تشريعيا تبىن عليه األحكام دون حاجة إىل نص، وال إىل نظري يقاس عليه

؛ إذ أكد أن املصلحة تقدم على "تعليل األحكام"على النص كما فعل الشيخ حممد مصطفى شليب يف رسالته 
وهذه الرسالة وإن مل تقتصر على ... وإن مل يرتض أدلة الطويف على هذه الدعوى، ومل يقبل مغاالته فيها النص،

  ...تناولت املصلحة يف أحد أبواا الثالثة، فلنر اآلن كيف تناولتها_ املصلحة كمقاصد الشريعة اإلسالمية 
يها، وجماهلا، وتعارضها مع اإلمجاع إن كاتبها يعرف املصلحة، ويبين حجيتها ومذاهب الفقهاء ف -225
مث يتعقب االستحسان يف املذاهب األربعة؛ ليثبت أن بعض مواضعه أو أنواعه يعتمد على رعاية .. ومع القياس

                                      
  .منه 87ص )1(
  .منه 114، 113ص: انظر )2(
وقد حسنه ابن السمعاين . �، من حديث أيب ثعلبة اخلشين )7114(، واحلاكم يف املستدرك )23/86(أخرجه الطرباين يف الكبري ) 3(

  وقال ). 2/150(والنووي كما يف جامع العلوم واحلكم 
  .مكحول مل يصح له مساع من أيب ثعلبة: ابن رجب

قال اهليثمي . �، من حديث أيب الدرداء )4/298(، والدارقطين )1/171(مع الزوائد وقد روى حنوه البزار، والطرباين يف الكبري كما يف جم
  .اهـ. رواه البزار والطرباين يف الكبري وإسناده حسن ورجاله موثقون): 1/171(يف جممع الزوائد 

  .؛ فقد فصل هناك وجه عموم الشريعة وصلوحيتها99-92ص" مقاصد الشريعة اإلسالمية"كتابه : انظر )4(
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  ...املصلحة، وأنه يقدم على النص أحيانا
ة ما يراه يف وقد ناقشنا بعض آرائه فيما مضى من هذه الرسالة، فلنكتف هنا ذه الفقرة اليت متثل خالص

  .رعاية املصلحة؛ ألنه يرد فيها على من امتنعوا عن التصريح باملصلحة سدا لذريعة الفساد
  :يقول الشيخ حممد مصطفى شليب

وملا كان ... إن العمل باملصلحة مشروع لألدلة الكثرية املثبتة له، وقد عمل به الصحابة ومن بعدهم"
اهللا وترك النصوص مبا يظن أنه مصلحة، يف وقت تشوف أمراء اجلور التصريح بذلك يفتح باب التعدي حلدود 

أفىت العلماء _ واملستهترون إىل حتصيل رغبام، باستحالل الدماء واألموال باسم الشريعة، حتت ستار املصلحة 
ب منه؛ حىت وهذا اإلفضاء كما ترى ال يصل إىل درجة القطع أو الظن القري. مبنع العمل ا؛ دفعا هلذه املفسدة

يكون من النوع امع على سده، كما أنه ليس نادرا حىت يكون من النوع امع على إلغائه، فلم يبق إال أنه 
  ...من القسم املختلف فيه، وهو املتردد بني أن يكون ذريعة أو ال يكون

ليها أن تكون وملا كان سد الذرائع نوعا من املصلحة، ومن شرط العمل باملصلحة عند كل من ذهب إ"
مل جيز العمل ا إذا كانت مرجوحة، أو لزم منها مفسدة _ راجحة ال يترتب على العمل ا مفسدة أعظم منها 

 -يقصد على االمتناع  -ومن هنا ال جيوز أن منتنع عن التصريح باملصلحة؛ ألنه سيترتب عليه ... تفوقها
ي يف وجه األمة اإلسالمية، ويئة الفرصة للطاعنني على عزل الشريعة عن الناس، وقفل باب الترق: مفاسد، منها

وألننا نستطيع أن ندفع املفاسد اليت تترتب على ... الشريعة اإلسالمية باجلمود والتأخر وعدم مسايرة الزمن
ى التصريح باملصلحة إذا حنن بينا املصلحة حبدودها وضوابطها، مث قام حراس الشريعة مبراقبة التطبيق، فردوا عل

  .)1("املخطئ عمله، وبينوا للناس خطأه
أحب أن أسجل هنا آراء يف رعاية املصلحة سجلها أساتذيت يف  -وقبل أن أختم هذا الفصل  -226

  ...كتبهم، وكان هلا فضل كبري يف معاونيت على ما كونت فيها من رأي
الوقائع اليت ال نص على هو أن "فأستاذي الشيخ عبد الوهاب خالف يرى أن احلق يف هذا املوضوع 

يحكم فيها مبا حيقق املصلحة اليت ثبت بالبحث واالستقراء واملوازنة أا مصلحة _ أحكامها، وال إمجاع 
والوقائع اليت ... حقيقية عامة، ويكون هذا احلكم حكما شرعيا؛ ألنه حقق مقصود الشرع، وجاء على سنته

ا إال يف حال الضرورة، وهي إذا كان حكم النص أو اإلمجاع فيها حكم بنص أو إمجاع ال يعدل عن أحكامه
؛ فإنه يعدل عن حكم النص يف هذه اجلزئية للضرورة إىل ما خيالفه، )2(يعارض مصلحة ضرورية قطعية كلية

ويكون هذا احلكم املخالف هو احلكم الشرعي يف هذه اجلزئية؛ ألن مواضع الضرورات مستثنيات، 
  ...)3("توالضرورات تبيح احملظورا

وأستاذي الشيخ حممد أبو زهرة يرى أن املراد باملصلحة تلك املصاحل اليت تتفق مع أغراض الشارع 
.. وأن املعترب يف كون الشيء نافعا أو ضارا هو مصلحة العدد األعظم.. اإلسالمي، وهي إقامة مجاعة فاضلة

                                      
  .بتصرف واختصار كبري 383، 382تعليل األحكام ص )1(
لسنا نفهم كيف تكون املصلحة الضرورية القطعية املخالفة للنص أو اإلمجاع، مصلحة كلية؛ وهلذا نكتفي باشتراط أن تكون ضرورية  )2(
  . قطعية
  .95االجتهاد بالرأي للشيخ عبد الوهاب خالف ص )3(



  

  


	 ا������   112 ��ا���
 ا����	

  ...)1(وأنه ال ميكن أن يعارض نص مقطوع به مصلحة مقطوعا ا
أما أستاذي الشيخ علي حسب اهللا، فهو يرى أن تبىن األحكام يف غري األمور التعبدية على املناسب املرسل، 

وعند معارضة املصلحة ... ما دام املقصود به حفظ مصلحة مشروعة، وما دام مالئما لتصرفات الشارع العامة
ذا كانت املصلحة حتسينية، وإحلاق ترجح املصلحة املقطوع ا إذا كانت ضرورية، ويرجح النص إ_ للنص 

  .)2(احلاجية بالضرورية أرجح من إحلاقها بالتحسينية
  :ويف هذه السطور التالية أقدم رأيي يف املصلحة، كما انتهيت إليه بعد هذه الدراسة -227
 ال حمل للخالف يف أصل بناء األحكام على املصلحة؛ إذ هو من أقوى األصول الشرعية، وأثبتها، :أوالً

وأوالها بأن تبىن األحكام عليه، ما دامت املصلحة مالئمة ملقاصد الشارع، وما دام يف بناء األحكام عليها رفع 
  ...حرج

تقدم املصلحة على النص واإلمجاع حيث عارضتهما، وهي قطعية ضرورية، وال يلزم أن تكون  :ثانيا
  .ولكن هذا يعترب استثناء ال قاعدة... كلية

جيب أن تكون املصلحة اليت تبىن عليها األحكام حقيقية ال موهومة، وعامة ال خاصة، وأن يتوىل  :ثالثًا
تقديرها أهل االجتهاد من اجلماعة اإلسالمية؛ ألن جمال بناء األحكام عليها هو املعامالت، أي شئون اجلماعة ال 

  ...الفرد وحده
  . أعلم بالصواب �واهللا 

   

* * *  
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بعد أن أمضيت يف صحبة الطويف فترة ناهزت أربع سنوات، وبعد أن وصلت يف رعاية ... واآلن -228
ماذا أفاد العلم من هذه الصحبة، : لعله قد آن يل أن أتساءل_ املصلحة عنده إىل ما سجلته يف هذه الرسالة 

الطويف ومذهبه يف رعاية املصلحة  إىل أي مدى أصبح: ومن هذا الذي سجلته نتيجة هلا؟ أو بعبارة أخرى
  .وضع رعاية املصلحة بني أصول الشريعة اإلسالمية؟ -بعد هذا البحث  -معروفني اآلن؟ وأين ينبغي 

وقبل أن أجيب، فأسجل هنا ما انتهى إليه البحث من نتائج، وما أضافه إىل العلم من جديد، أحب أن 
مل أفعل شيئًا  - لقيته يف التنقيب عن مصادره من متاعب على ما بذلت يف البحث من جهد، وما  -أؤكد أين 

فإمنا هو توفيق من اهللا وفضل أن ينتهي _ فإذا كان يف البحث جديد مل يكن معروفًا من قبل ... يعجز عنه سواي
إىل جديد، وأن يضيف ذا اجلديد شيئًا إىل الرصيد اإلنساين من العلوم واملعارف، يف جانب من جوانب احلياة، 

  ...عله أهم جوانبها مجيعا، وهو الدينل
ولقد أخذت نفسي، يف مقدمة هذه الرسالة، بأن أمهد ملوضوعها، فأبين موقف الشارع واألئمة  -229

  :وإين ألمحد هللا هنا أن ذلك التمهيد قد انتهى إىل إثبات عدة حقائق... من املصلحة قبل عهد الطويف
أفسح القرآن اال لتحقيقه باقتصار : قاصد الشارع اإلسالميأن رعاية املصلحة مقصد من م :األوىل

وبقرن احلكم ... نصوصه التشريعية على األصول العامة، وترك التفريع للبيئات املختلفة يف العصور املختلفة
وبتقرير مبادئ عامة، كمبدأ رفع احلرج، وأن األصل ... حبكمته يف كثري من هذه النصوص، صراحة أو إشارة

ومل تتخلف السنة عن القرآن يف إفساح اال لتحقيقه؛ ضرورة ... شياء اإلباحة، ووجوب الوفاء بااللتزاميف األ
مث كان يف ابتناء اإلمجاع على مبدأ الشورى، ويف قيام ... أا بيان له يف الكثري، ووحي كلها مثله بعد إقرارها

فرعاية املصلحة ... من مقاصد الشارع اإلسالمي ضمان لتحقيق هذا املقصد_ القياس على االشتراك يف العلة 
  ...إذًا وراء كل دليل من أدلة األحكام، يف معامالت الناس وعادام

ورضي عنهم راعوا املصلحة وهم يفتون فيما جد على عهدهم من  �أن أصحاب رسول اهللا  :والثانية
صلحة فيه مسائل كان هلا حكم بالنص، مث أحداث مل يكن هلا نظري يف عهد الرسول، وأن من بني ما راعوا امل

  ...اقتضت الضرورة قصر هذا احلكم على بعض األحوال دون بعض
أن األئمة األربعة أصحاب املذاهب املقلَّدة قد فرعوا الفروع يف مذاهبهم؛ رعاية للمصحة  :والثالثة

... عتبارها دليالً شرعياوحدها، على الرغم مما اشتهر عن بعضهم من رفض بناء األحكام عليها، وعدم ا
لكنهم مل يقدموا ما _ وحقيقة قرر هذه الدعوى منذ قرون شهاب الدين القرايف، وابن دقيق العيد، والزركشي 

  ...يثبتها وجيعل منها حقيقة علمية مقررة، وإين ألرجو أن تكون هذه الرسالة قد وفِّقت إىل هذا وأكدته
أن اخلوارج يف كتب األصول املؤلفة على مذهبهم ال يكادون خيالفون علماء املذاهب األربعة؛  :والرابعة

فهم يرددون يف كتبهم ما يقوله هؤالء، وحيكون نفس اخلالف يف املصلحة، وإن كانوا إىل قبوهلا أميل منهم إىل 
  ...رفضها

ام على رعاية املصلحة؛ ألا رأي يرفضون بناء األحك - على اختالف طوائفهم  -أن الشيعة : واخلامسة
  .كالقياس، والدين ال يؤخذ بالرأي

... أن الظاهرية ال يرون بناء األحكام على رعاية املصلحة؛ ألم يتقيدون بظواهر النصوص: والسادسة
وقد رأينا أن بناء األحكام على رعاية املصلحة إمنا يكون حيث ال نص على احلكم وال إمجاع، وحيث ال نظري 
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  .لمسألة يشاركها يف علتها وميكن أن تقاس عليهل
وكانت النتائج اليت أدى إليها البحث يف حياة الطويف ومذهبه جديدة يف أدلتها كل اجلدة؛ فقد  -230

قد نسخ يف القرن " اإلكسري يف قواعد التفسري"هـ أو حنوه أن كتابه 657رأينا كيف يرجح والدته يف عام 
اإلشارات اإلهلية إىل "أن كتابه  - ال قبله قطعا  - أو بعده هـ 716وفاته يف عام  ورأينا كيف يرجح... السابع

واستطعنا من تتبعه يف قريته، مث يف بغداد ودمشق .. هـ716قد ألِّف يف بيت املقدس عام " املباحث األصولية
إىل القاهرة، بل أن نتبين كيف كان يف مجيع مراحل حياته حىت حضر _ ومصر، ويف احلجاز والشام من بعد 

فهو إذًا مل يكن .. صاحلًا فاضالً، وعاملًا متفننا، وفقيها حنبليا_ وبعد أن غادرها إىل قوص بأرض الصعيد 
  !..شيعيا، وإمنا ام بالتشيع يف القاهرة؛ خلالف يف الرأي بينه وبني سعد الدين احلارثي، قاضي احلنابلة آنذاك

هذا االام، فإذا هو حرية الطويف وجرأته يف التفكري، مضافًا ومضى البحث يفتش عن منشأ  -231
  .إليهما أن احلارثي كان فيه من التمسك باألثر، وأن القاهرة حينذاك قد أصابت احلنابلة بأذى كثري

توحي بافتعال االام،  -كما حكاها بعض املعاصرين هلما  -ومع أن قصة اخلالف بني الطويف واحلارثي 
فقد أثبتت هذه الرسالة مبا قدمت من كالم الطويف نفسه _ صد به إيذاء الطويف وطرده من القاهرة وأنه إمنا يق

  .أنه اام ال أساس له من آراء الرجل، وال ظل له يف حياته_ يف بعض مؤلفاته 
ولعلها مل تكن مصادفة تلك اليت حصرت اعتمادنا يف هذا على كتابني من كتبه، ألَّف أوهلما عقب نفيه 

، وألف "الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية"ىل قوص، أي بعد اامه بالتشيع مباشرة، وهو رسالته إ
، عقب عودته من بالد احلجاز إىل بيت املقدس، أي عقب "اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية"الثاين وهو 

يخني شعرا ذمهما به، كما يدعي ذلك ابن صحبته للسكاكيين شيخ الرافضة يف املدينة، وبعد أن نظم يف الش
  "!..الذيل"رجب يف 

ووضح من البحث يف حياة الطويف أنه كان ذكيا شديد الذكاء، وأنه كان واسع االطالع شغوفًا  -232
بالقراءة، فليس عجيبا بعد هذا أن خيلِّف ثروة علمية ضخمة تربو على أربعني كتابا يف خمتلف املواد، من أصول 

  ...وأصول الفقه، إىل التفسري وقواعده، إىل األدب والشعر الدين
ولكن هذه الثروة جمهولة كلها من معظم الباحثني، فليس من بينها كتاب واحد مطبوع، وإن زعم 

  ...أن كتابني من بينها مطبوعان يف القاهرة" بروكلمان"
تب الطويف، وعلى منهجه وقد ألقى هذا البحث بعض الضوء على املوضوعات اليت عرض هلا عدد من ك

  ..يف كل منها، وهي الكتب اليت أمكن العثور على نسخ منها، أو على فقرات منقولة عنها
كذلك أرشد البحث إىل مظان بعض كتبه األخرى، وأضاف إىل املعروف من كتبه كتابا مل يتحدث عنه 

دفع املالم عن أهل املنطق "كتابه أحد من مؤرخيه، وإمنا أشار إليه الطويف نفسه يف أحد كتبه، ونعين به 
وهكذا ذكرت كتب الطويف كاملة، ويف جمموعات تنتظم حتت كل منها طائفة من العلوم، ألول ".. والكالم

  .مرة فيما رأينا
ولقد أمكن تقدمي كتب الطويف حسب تاريخ تأليفه هلا، فأمكن ذا تقدمي صورة واضحة لتطور  -233

  . التطور فكر الرجل، ومتابعة مراحل هذا
ولعل أوضح دليل على هذا هو رأيه يف املصلحة، وهو موضوع هذا البحث؛ فقد رأينا كيف عاجلها على 

وكيف رأى تقدميها على النص واإلمجاع، وجعلها أقوى .. طريقة احلنابلة، وهو يشرح خمتصره لروضة الناظر
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مث كيف كان .. بعني النووية، ضمن شرحه لألر"ال ضرر وال ضرار: "األدلة وأعمها، وهو يشرح حديث
، مرحلة من مراحل هذا الرأي عنده، أو تراجعا عن بعض "اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية"تأليفه لكتابه 

  !..أدلته عليه، ونعين به دليل تعارض النصوص واختالفها
هو جمال الباب  -ستنتاجا عرضا وتلخيصا، مث مناقشة وتعقيبا، مث تتبعا وا -ولقد كان هذا الرأي  -234

الثاين من أبواب الرسالة، غري أنه استلزم شيئًا غري هذه األشياء كلها، هو حتقيق النص الذي شرح فيه الطويف 
ومل يكن بد قبل الشروع يف هذا التحقيق من توثيق نسبة النص إليه، وخباصة أن الذين أرخوا له ... رأيه هذا

  ...له رسالة يف املصاحل املرسلة مجيعا مل يذكروا ضمن كتبه أن
وهنا كان اجلديد األول يف هذا الباب، وهو تصحيح اخلطأ الشائع بأن للطويف رسالة يف املصاحل؛ فإن 

، ضمن شرحه "ال ضرر وال ضرار: "البحث قد أثبت أن هذه الرسالة ليست إال صورة خمتصرة لشرح حديث
  ...فسد بعض عباراا، وحذف حقائق وردت فيهالألربعني النووية، كما أثبت أن اختصارها قد أ

أما اجلديد الثاين فكان هو حتقيق النص كامالً، مع إثبات الفروق اليت بني أصليه والنسختني املطبوعتني 
  .وقد أحلقت هذا النص بالرسالة ليسهل الرجوع إليه... منه

يف تقدمي رعاية املصلحة  حلظت أن الرجل يستدل لرأيه_ وعندما عرضت ملناقشة رأي الطويف  -235
  ...على النص بإثبات اهتمام الشارع باملصلحة، مث بإضعاف داللة النص من حيث تعارضها واختالفها

وقد قبلت أدلته على اهتمام الشارع باملصلحة إمجاالً وتفصيالً، ولكين مل أستطع أن أفهم منها ما فهمه 
ذلك أنه ما دام الشارع مهتما برعاية املصلحة هذا  هو، من أا تقتضي تقدمي رعاية املصلحة على النص؛

  ...فليس ممكنا أن تعارضها نصوصه معارضة توجب تقدميها على هذه النصوص_ االهتمام كله 
... فلعل أقواها يف نظره ما وقع بني أئمة املذاهب من تنافر_ أما أدلته على تعارض النصوص واختالفها 

ة يف استنباط أحكام الفروع مل يكن مصدره تعارض النصوص وحدها على لكنا قد رأينا أن اختالف األئم
أحد مصادر هذا  - هو أيضا  -فرض تسليمه؛ فإن اختالف املصاحل باختالف البيئات واألزمان واألزمات 

  ...اخلالف
وكان واضحا أن الطويف يناقض نفسه؛ إذ حيكم بتعارض النصوص واختالفها يف املعامالت  -236

وإذ يصرح بأن أدلة اإلمجاع معارضة مبا يسقط االحتجاج ا يف غري العبادات، أما ... ، دون العباداتوالعادات
فيها فهو أقوى األدلة قطعا؛ فقد كان املنطق يقتضيه أن يقبل النصوص واإلمجاع يف العبادات واملعامالت معا، 

وما دام الثاين غري ممكن فقد تعني األول، ومل يبق  ...أو يرفض بناء األحكام عليهما يف العبادات واملعامالت معا
هناك داع للتفرقة بني العبادات واملعامالت يف اعتماد كل منهما على الدليلني معا، وخباصة أن اآليات اليت 
عرضت ألحكام املعامالت عرضت لألصول دون الفروع، وأن اإلمجاع مبين على الشورى، وأساس الشورى 

  .ومصلحتهاتقدير حاجة البيئة 
ويف البحث إثبات تناقض آخر وقع فيه الطويف، وهو حياول التفرقة بني املصلحة والنصوص؛ فقد  - 237

قرر أن رعاية املصلحة أمر متفق يف نفسه ال خيتلف فيه، مث حتدث عن تعارض املصاحل، حىت اضطر إىل حتكيم 
ملا احتاج إىل هذا _ ة املصاحل كما قرر فلو أن رعاي!.. القرعة يف أربع حاالت؛ لتقدمي مصلحة على مصلحة

  !..الضابط، وملا انتهى به افتراض احلاالت املختلفة إىل حتكيم القرعة
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وكشف البحث عن خطأ وقع فيه الطويف؛ إذ قرر أنه قد ثبت يف السنة معارضة النصوص  -238
لنصوص، وإمنا عورض النص فيها باملصاحل وحنوها يف قضايا؛ فإن القضايا اليت ذكرها مل تعارض فيها املصاحل ا

  ...وهي ذا االعتبار ال تصلح دليالً على تقدمي املصلحة على النصوص... بنص، أو إقرار، فهو سنة أيضا
من مثال واحد يشرحه، أو يقدم دليالً عليه من  -على طوله-كذلك سجل البحث خلو كالم الطويف 

وقد قررنا هناك أنه ... يكون نظرية تقبل اخلطأ كما تقبل الصواب الواقع ، وذا وضح أن هذا الرأي ال يعدو أن
  !..خطأ يف االجتهاد من الرجل ال يعين أنه قد أساء النية، أو أنه مل يكن من فقهاء احلنابلة

ومضى البحث بعد املناقشة والتعقيب يتتبع رأي الطويف ونتائجه، فإذا املرداوي يعترب الطويف من  -239
وإذا الفتوحي ينظر إىل الرجل .. ين هلم يف مذهبه اجتهاد، لكنه ال ينقل عنه رأيه يف املصلحةأصحاب أمحد الذ

مث جييء عبد القادر بن بدران الدومي الدمشقي؛ فينقل عن الطويف رأيا يف املصلحة يوشك أن ... نفس النظرة
  ..ملختصر الروضة خيالف رأيه املعروف فيها؛ ألنه سابق عليه؛ إذ هو الرأي الذي سجله يف شرحه

وأخريا جرد الشيخ مجال الدين القامسي رسالة يف املصلحة من شرح الطويف للحديث الثاين والثالثني يف 
مث نشرت بتعليقاا يف الد العاشر من ... األربعني النووية، مث نشرها ضمن جمموعة رسائل مع تعليقاته عليها

  .ن رسالة اإلسالم، مث كانت مثار مناقشات وتعليقاتاملنار، وبدون تعليقات يف الد الثاين م
  :أحب أن أسجل يف كلمات بعض ما انتهى إليه البحث من نتائج_ وقبل أن أضع القلم  -240
جيب بناء األحكام يف الشئون املالية واإلدارية والسياسية على رعاية املصلحة، بشرط أن تكون  :فأوالً

 ا من الناس، وأن يوكل تقديرها وبيان وجه النفع فيها إىل مصلحة حقيقية، وأن يعم االنتفاعا كبريا عدد
اتهدين من علماء الشريعة اإلسالمية، ال إىل رأي الفرد؛ ألن احلكم الذي سيشرع بناء عليها للجماعة ال 

  ...للفرد، وللتعامل ال للتعبد، ورأي الفرد يف مثله أكثر احتماالً للخطأ من رأي اجلماعة
من واجب احلكام املسلمني يف الدول اإلسالمية مضاعفة اجلهد املبذول للتوفيق بني مصاحل  :اوثاني

اجلماعة اإلسالمية، واألحكام اليت ينبغي أن حتتكم إليها هذه اجلماعة، ما دامت املصلحة أصالً من أصول 
  ...ليهاالتشريع اإلسالمي، وما دامت النصوص تفسح اال أمام رعايتها وبناء األحكام ع

على علماء املسلمني وفقهائهم يف خمتلف الدول أن يدرسوا مشاكل العامل اإلسالمي على ضوء : وثالثًا
املصلحة، فسيقفون بفضل هذه الدراسة على خري احللول ملشاكلهم، وهي حلول سيكفلها هذا األصل من 

  ...عليه من بعدأصول التشريع، إذا أحسن فهمه أوالً، مث أحسن تطبيقه وبناء األحكام 
_ بالرغم من تلك الفتاوى اليت أسلفناها يف التمهيد، واليت تبدو فيها املصلحة معارضة للنصوص : ورابعا

... فإن تقدمي رعاية املصلحة على النص املرن العام أمر ال يقبله املنطق، وال يسيغه الفهم السليم للدين اإلسالمي
على هذا األساس استثناء من القواعد العامة، أو ضرورة، والضرورات تبيح وهلذا ينبغي اعتبار الفتاوى اليت تقوم 

  . احملظورات، ولكنها تقدر بقدرها
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مل أكن أشك أبدا يف أن له يف هذا الرأي رسالة؛ فقد _ بدأت أدرس الطويف ورأيه يف رعاية املصلحة  عندما
وجدت إمجاعا من املعاصرين على هذه احلقيقة، ورأيتهم يتحدثون ا حديث الواثق املتثبت الذي ال خياجله 

  .شك فيما يقول
لد التاسع من جملة املنار، فرجعت إليه، وإذا هو هو ا_ وكنت أعلم أن املصدر الذي استمدوا مجيعا منه 

جمموعة رسائل يف األصول، لبعض  )1(وقد طبعت يف هذه األيام: "إذ يقوليؤكد يل هذه احلقيقة؛  -أيضا  –
هـ، 716أئمة الشافعية واحلنابلة والظاهرية، منها رسالة لإلمام جنم الدين الطويف احلنبلي، املتوىف سنة 

: املصلحة مبا مل نر مثله لغريه من الفقهاء، وقد أوضح ما حيتاج إىل اإليضاح منها يف حواشيهاحتدث فيها عن 
الشيخ مجال الدين القامسي، أحد علماء دمشق الشام املدققني، فرأينا أن ننشرها حبواشيها يف املنار؛ لتكون 

  .)2(..."تبصرة ألويل األبصار، وهي هذه
وطًا، حىت وجدت نفسي أمام إمجاع آخر من الذين كتبوا عن الطويف، غري أين مل أكد أمضي يف دراسيت ش

  ...فقد أغفلوا مجيعهم رسالته يف املصلحة، مع أم حتدثوا عن مجيع مصنفاته، حىت الذي مل يعثر عليه منها
... أدركت أن مثت حلقة مفقودة البد للوقوف على احلقيقة من الوصول إليها_ وأمام هذين اإلمجاعني 

لطويف حقا رسالة يف رعاية املصلحة؟ وإذا صح هذا فما السر يف إمجاع الذين ترمجوا له على إمهاهلا، مع فهل ل
  .حرصهم على تتبع آثاره العلمية؟

وعرفَّت به، فلما فعلت وجدت يف آخر تعليقات " املنار"رأيت أن أرجع إىل األصل الذي نقلت عنه 
بتجريد هذا املبحث األصويل الواسع من شرح الطويف لألربعني كان أشار : "هذه الكلمات_ القامسي عليها 

أحد العلماء األعالم، مث تفرغت لتجريده _ " ال ضرر وال ضرار: "النووية، يف شرح احلديث الثاين والثالثني
هـ، وبذلت اجلهد يف تصحيحه، وطويت من أصله مجالً؛ اقتصارا على ما يتعلق 756من نسخة خمطوطة عام 

، مث علَّقت عليه ما يكمل فوائده، وينقح مباحثه وقواعده، ويذكر نظائره وشواهده، يف بضعة أيام ذا الفن
  ...)3(هـ، واحلمد هللا أوالً وآخرا1324شعبان عام  6آخرها مساء الثالثاء، يف 

على وبدا يل كأين وجدت احللقة املفقودة اليت كنت أحبث عنها، بعد أن أدركت السر يف إمجاع املؤرخني 
ومل يكن هذا السر إال أا مل تكتب رسالة ... إمهال رسالة الطويف يف املصلحة، وعدم عدها بني آثاره العلمية

مستقلة، بل كتبت ضمن أحد مؤلفاته، مث أعان على اجلهل ا أن الكتاب الذي ضمها مل يكن أحد كتبه يف 
  ...النوويةاألصول، وإمنا كان كتابا يف احلديث، هو شرحه لألربعني 

كان شرح الطويف لألربعني النووية معروفًا يل، أعين أين وجدت شبه إمجاع من الذين أرخوا للطويف على 
 )1(، والصفدي، وابن حجر، والسيوطي، واخلوانساري)4(عده ضمن آثاره العلمية، فابن رجب ذكره ونقل عنه

                                      
  .وهو التاريخ الذي صدر فيه اجلزء العاشر من الد التاسع) م1906أكتوبر (هـ 1324شوال  )1(
  .745املصدر السابق ص )2(
  .69بدار الكتب املصرية ص) أصول الفقه 612(النسخة رقم  )3(
) تاريخ 1523(، والنسخة املصورة احملفوظة بدار الكتب حتت رقم )2/366(النسخة املطبوعة : الذيل على طبقات احلنابلة له: انظر )4(

)3/357.(  
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الطويف ضمن شراح األربعني أما صاحب كشف الظنون، فقد ذكر . عدوه ضمن مصنفات الرجل_ 
  .، ولكن أيكفي هذا للتعريف بكتاب أصبح هو املصدر األول لرساليت؟)2(النووية

إن التحقيق العلمي يقتضيين أن أوثق نسبة الكتاب إىل الطويف، وأن أحبث يف التاريخ الذي أُلّفه فيه، والبلد 
  ...يه الذي سجله فيه، والذي نقدمه هناالذي كان يقيم به حينذاك؛ فلعل للزمن أو للبيئة أثرا يف رأ

كذلك يقتضيين التحقيق العلمي أن أعثر على الكتاب نفسه؛ فإن حتقيق النص هو حجر األساس فيما أنا 
وإن اإلنصاف ليحتم علي أال أحكم على الرجل مبا فهمه القامسي أو ... بسبيله من دراسة رأي الرجل ومناقشته

  !.وقع فيه القامسي أو غريه، وما ينبغي أن أمحل الرجل نتيجة خطأ مل يقع فيهغريه من كالمه؛ فلعل خطأ قد 
فقد مضيت أطوف ... وبدت هذه املرحلة من العمل شاقة طويلة، لكنها على مشقتها كانت شائقة جمدية

ف باملكتبات العامة أسأل فهارسها، وأتصفح كل ما كتب للتعريف مبا فيها من خمطوطات، وانتهى يب التطوا
إىل فهارس اخلزانة التيمورية، بدار الكتب املصرية، فإذا ضاليت تنتظرين هناك، وبشكل ضاعف من سعاديت؛ 
ذلك أن ما وجدته كان خمطوطتني من الكتاب ال واحدة، وكان بينهما من الفروق ما يوحي بأن جهدا شاقا 

وصح ما توقعته؛ فقد ... القامسيشائقًا سيبذل؛ الستخالص النص كما كتبه صاحبه، ال كما فهمه وجرده 
اقتضاين حتقيق النص يف النسختني جهدا كبريا، لكين كنت أجد لذة النصر ونشوته كلما وفِّقت إىل شيء 

  !.وكذلك مضيت إىل غاييت... فيه
وبدأ الكتاب جييبين عن كل ما اختلج به صدري من أسئلة؛ فقد وضح يل منذ بدأت اقرأ مقدمته أن تفكري 

  !.تعبريه يبدوان يف كل فقرة منه، وإذًا فالكتاب للطويف، مل ينسب إليه خطأ، ومل يدس عليهالطويف و
وكان : "ورأيت يف الصفحة األخرية من إحدى نسختيه هذه الكلمات اليت أرجح أن الطويف هو قائلها

كالمها سنة ست عشرة  ابتدائي فيه يوم االثنني ثالث عشر ربيع اآلخر، وفراغي منه يوم الثالثاء ثامن عشرينه،
، فعرفت الزمن الذي )3("�، ومصليا على رسول �وسبعمائة، مبدينة قوص من أرض الصعيد، حامدا اهللا 

كتب فيه، واملكان الذي رأى فيه النور ألول مرة، مث رجحت أن ما عرفته هو احلقيقة؛ ألن الطويف يف ذلك 
  .)4(الدرس، والتأليف، واالطالعالتاريخ كان يقيم بقوص حقيقة، وكان منصرفًا إىل 

هـ، وهو نفس 1023كذلك رأيت على هامش النسخة نفسها ما يؤكد أن تاريخ نسخها هو عام 
وهي اليت وصفتها الفهارس بأا  - التاريخ اليت أثبتته فهارس اخلزانة التيمورية هلذه النسخة، أما النسخة الثانية 

ى تاريخ نسخها، لكن الذي تأكد يل أا ليست هي النسخة اليت فقد أعياين أن أجد فيها دليالً عل - قدمية 
على ما طوى  - نقل القامسي عنها ما مساه رسالة يف املصاحل املرسلة للطويف؛ ذلك أن نسخة القامسي املطبوعة 

عما يف هذه النسخة، ويقطع هذا بأن نسختنا هذه  - يف بعض املواضع  - تزيد قدرا كبريا  - منها باعترافه 

                                                                                                                                   
 1091وهي النسخة املخطوطة احملفوظة بدار الكتب املصرية حتت رقم ( 11الد األول باجلزء الثالث من أعيان العصر ص: انظر )1(
، وروضات اجلنات يف أحوال العلماء 262وما بعدها، وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ص) 2/154(درر الكامنة ، وال)تاريخ

  .323والسادات ص
  ).1/491(كشف الظنون  )2(
  . ، وكلتامها يف حديث التيمورية328، أما النسخة الثانية فرقمها 184ص 446النسخة رقم  )3(
  .الباب األول من رسالتنا؛ فقد ترمجنا له هناكالفصل األول يف : انظر )4(
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  .ست مصدرها، كما يثبت أن نسخ الكتاب ثالث ال اثنتان فقط، وإن مل تتح لنا رؤية الثالثةلي
تنقصها يف بعض املواضع فقرات طويلة، _ وتكشف يل يف أثناء التحقيق أن الرسالة كما جردها القامسي وأمساها 

 -على طوله وضرورته للموازنة  -متثِّل جانبا هاما من جوانب رأي الطويف يف املصلحة؛ فكالمه عن اإلمجاع 
طواه _ قد طواه القامسي كله، مكتفيا بإشارة إليه، وكالمه عن اختالف األئمة، ومنشأ هذا االختالف يف نظره 

  .القامسي هو أيضا، ولكن دون إشاره إليه، مع أنه ضروري للوقوف على الرأي كامالً
القامسي؛ فهو أحيانا يذكر أحد القسمني  كذلك تكشفت يل نواحي نقص أخرى يف الرسالة كما طبعها

دون اآلخر، ويف أحيان أخرى خيتصر حيث خيل االختصار باملعىن املراد، ويتصرف يف عبارة الطويف مبا يبدو أن 
  ...الطويف مل يقصده، وهكذا

تكون وجعلت مهي أن أحترى عبارة الطويف كما سجلها بنفسه، وأن أقدم للنص الذي قاله صورة أقرب ما 
إىل احلقيقة، ومن مث مل أمسح لنفسي بتصحيح خطأ ظننت أن مصدره هو الطويف نفسه؛ إذ كان هذا زائدا على 

  ...الغاية اليت توخيتها وأنا أحقق النص، مث إن له مكانة يف رساليت
وهي  - فأما النسخة القدمية : وقبل أن أقدم النص كما حققته، أحب أن أصف املخطوطتني يف إمجال سريع

فال يتجاوز عدد ] ب[صفحة، وأما النسخة الثانية أو  225فيبلغ عدد صفحاا  - ) أ(اليت رمزت إليها باحلرف 
الذي كُتبت به الثانية كما يبدو من والسر هو دقة اخلط ... صفحة، مع أا هي األصغر حجما 184صفحاا 

، واألوليان للنسخة القدمية، واألخريتان للنسخة احلديثة، ومجيعها ]5،4[بالصورتني ] 3،2[موازنة الصورتني 
  ...باحلجم الطبيعي للنسختني

وهي لغالف النسخة القدمية، كما يبدو من تأملها، وقد سجلت ... ومثت صورة أخرى هي الصورة األوىل
  .من ترمجته يف الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب -فيما يبدو يل  -ها ترمجة موجزة للمؤلف، خمتصرة علي

ولقد راعيت يف اختيار الصورتني الثانية والثالثة أما للصفحتني اللتني بدأ الطويف ما كالمه يف شرح 
ا من كالم الطويف عن اخلالف احلديث، وحرصت وأنا أختار الصورتني الرابعة واخلامسة على أن تسجال قدر

  .بني األئمة، موصوالً بكالم أثبتته نسخة القامسي؛ ليتضح بعض الفرق بني النص كما حققته، وكما جرده هو
وإن للشيخ القامسي يف هذه الصورة اليت انتهى إليها ... وأخريا، فهذا هو النص أقدمه كما اطمأننت إليه

إشارته إىل شرح األربعني يف ختام الرسالة ملا اهتديت بسهولة إىل مصدرها، وال  فضالً أشكره له؛ ذلك أنه لوال
  .أتيح يل حتقيقها وتوثيق نسبتها إىل صاحبها

وإذا كنت قد بذلت جهدا كبريا يف التحقيق، وحتملت ألوانا من العناء، وأنا أوازن النسخ األربع اليت 
قد حالفين من التوفيق كفاء ما بذلت من اجلهد، وأن جيد  فإن كل ما أرجوه أن يكون_ اعتمدت عليها فيه 

  .الباحثون فيما انتهيت إليه جديدا خيدم املعرفة، وييسر الوصول إىل احلقيقة
  ...واهللا أسأل أن يقبله قبوالً حسنا، وأن ينفع به
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حديث  )1("ال ضرر وال ضرار: "قال � أن رسول اهللا �عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلدري 

حسن، رواه ابن ماجه والدارقطين وغريمها مسندا، ورواه مالك يف املوطأ عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن النيب 
  .وله طرق يقوى بعضها ببعض. مرسالً، فأسقط أبا سعيد �

  :الكالم على إسناده، ولفظه، ومعناه

                                      
حديث  125ص 446، واملخطوطة رقم ]أ[حديث تيمور، وهي اليت رمزنا إليها باحلرف  168ص 328املخطوطة رقم : انظر (*)

، وأما مطبوعة املنار فقد رمزنا إليها باحلرف ]جـ[أما مطبوعة القامسي فقد رمزنا إليها باحلرف ]. ب[تيمور، وهي اليت رمزنا إليها باحلرف 
  ].د[

  ، والطرباين يف الكبري )4/228(، والدارقطين )2341(، وابن ماجه )2862(أخرجه أمحد ) 1(
  .�من حديث عبد اهللا بن عباس ) 11/228(

  من حديث عبادة ) 10/133(، والبيهقي )2340(، وابن ماجه )22272(وأخرجه أمحد 
  .�ابن الصامت 

  .�عيد اخلدري من حديث أيب س) 6/69(، والبيهقي )2345(، واحلاكم )3/77(وأخرجه الدارقطين 
  .عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها) 268(، والطرباين يف االوسط )4/277(وأخرجه الدارقطين 
  .�من حديث أيب هريرة ) 4/228(وأخرجه الدارقطين 

  .من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما) 5193(وأخرجه الطرباين يف األوسط 
  من حديث ثعلبة ) 2/86(والطرباين ) 2200(ثاين وأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد وامل

  .�ابن أيب مالك 
  .عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه مرسالً) 1461(وأخرجه مالك يف املوطأ 

  .اهـ. وله طرق يقوي بعضها بعضا: قال النووي
. قد تقبله مجاهري أهل العلم واحتجوا بههذا احلديث أسنده الدارقطين من وجوه، وجمموعها يقوي احلديث ويحسنه، و: قال ابن الصالح

  ).2/211(جامع العلوم واحلكم البن رجب : انظر. اهـ
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  :يف مواضع أما إسناده، فالكالم عليه
خباء معجمة مضمومة، بعدها دال مهملة ساكنة، نسبة إىل قبيلة من األنصار، وإمنا ] اخلدري[ :أحدها

وكان أيضا فاضالً  -ضبطت هذا اللفظ على ظهوره؛ ألن بعض مشاخينا الفضالء أخربين أنه تنازع هو وولده 
، �الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد  معجمة أو مهملة؟ وأما سأال عن ذلكيف اخلدري، هل هو بدال  -

  .فأخربمها أا بدال مهملة
املتصل الذي مل حيذف من إسناده : ومها من ألقاب احلديث، فاملسند] املسند واملرسل[يف  :املوضع الثاين

  .)1(]عند األصوليني[، وأي راو كان ]عند احملدثني[ما حذف من إسناده الصحايب : أحد، واملرسل
أن احلديث اللين أو الضعيف من جهة الضبط قد يقوى بالشواهد املنفصلة، حىت يبلغ  :لثاملوضع الثا

  .درجة ما جيب العمل به، كاهول من الناس إذا وجد مزكيا صار عدالً تقبل شهادته وروايته
مث الشاهد قد يكون كتابا، مثل أن يضعف احلديث، لكن يوافقه ظاهر آية أو عموم فيقوى ما، 

  .عاضدان على صريورما دليالًويت
  :إما عن راوي احلديث نفسه أو غريه، وقد قيل يف املثل: وقد يكون سنة

  !فضعيفـان يغلبـان قويـا    ال ختـاصم بواحد أهل بيــت 
  :وقال اآلخر

  بالكسر ذو حنق وبطش أيد    إن القداح إذا اجتمعـن فرامهـا 
  للمتبدد )2(فالكسر والتوهني    عزت فلم تكسر، وإن هي بددت

يف قلتني جنستني  �فكذلك األسانيد اللينة، إذا اجتمعت حصل منها إسناد قوي، كما قال الشافعي : قلت
  .)4(فإذًا هذا احلديث ثابت جيب العمل مبوجبه. صارتا طاهرتني، وله نظائر: إحدامها إىل األخرى )3(ضمت

W�%�ا� m(�  

: مصدر ضاره يضاره ضرارا، ويف التنـزيل: مصدر ضره يضره ضرا وضررا، والضرار: وأما لفظه فالضرر
إحلاق مفسدة به : مطلقًا، والضرار )5(إحلاق مفسدة بالغري: والضرر ،]231:البقرة[ �وال تمِسكُوهن ضرارا�

، وهو )6(بزيادة ألف" وال إضرار: "ويروى هذا احلديثعلى جهة املقابلة، أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه، 
  .مصدر أضر به إضرارا إذا أحلق به ضررا، وهو يف معىن الضرر

مث . فيه حذف، أصله ال حلوق أو إحلاق ضرر بأحد، وال فعل ضرار مع أحد" ال ضرر وال ضرار: "وقوله
د بالشرع؛ فألن الضرر حبكم القدر اإلهلي ال أما التقيي. املعىن ال حلوق ضرر شرعا إال مبوجب، خاص، خمصص

فألن احلدود والعقوبات ضرر الحق بأهلها، وهو مشروع _ ينتفي، وأما استثناء حلوق الضرر مبوجب خاص 

                                      
  .عند األولني]: ب[يف  )1(
  .والتهوين]: ب[يف  )2(
  .مجعت]: ب[يف  )3(
  .بوجوبه]: ب[يف  )4(
  .على كلمة غري، مع أن هذا ال جيوز) ال(هكذا أدخل  )5(
  .، مع أن املزيد هنا مهزة ال ألف]أ،ب[هكذا ورد يف  )6(
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  .باإلمجاع، وإمنا كان ذلك لدليل خاص
  : يقول �شرعا فيما عدا ما استثين؛ ألن اهللا  )1(وإمنا كان الضرر منتفيا

ما ����، ]28:النساء[ ����يرِيد اُهللا أَنْ يخفِّف عنكُم����، ]185:البقرة[ ����كُم الْيسر وال يرِيد بِكُم الْعسريرِيد اُهللا بِ����
 :�، وقال ]78:احلج[ ����وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ���� ،]6:املائدة[ ����يرِيد اُهللا ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ

وحنو ذلك من النصوص املصرحة بوضع الدين على حتصيل ، )2(السهلة": بعثت باحلنيفية السمحة"، "الدين يسر"
لزم وقوع اخللف يف األخبار الشرعية املتقدم ذكرها، _ منفيا شرعا  )3(النفع واملصلحة، فلو مل يكن الضرر والضرار

  .وهو حمال
W�%�ا� '���  

إليه من نفي الضرر واملفاسد شرعا، وهو نفي عام إال ما خصصه الدليل، وهذا وأما معناه فهو ما أشرنا 
يقتضي تقدمي مقتضى هذا احلديث على مجيع أدلة الشرع، وختصيصها به يف نفي الضرر وحتصيل املصلحة؛ ألنا 

مل ننفه به  فإن نفيناه ذا احلديث كان عمالً بالدليلني، وإن_ لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تضمن ضررا 
  .كان تعطيالً ألحدمها وهو هذا احلديث، وال شك أن اجلمع بني النصوص يف العمل ا أوىل من تعطيل بعضها

  أد�� ا���ع

إن أدلة الشرع تسعة عشر بابا باالستقراء، ال يوجد بني العلماء غريها، أوهلا الكتاب، وثانيها : )4(مث نقول
، وخامسها القياس، وسادسها قول الصحايب، وسابعها )5(ا إمجاع أهل املدينةالسنة، وثالثها إمجاع األمة، ورابعه

، احلادي عشر )6(وسابعها املصلحة املرسلة، وثامنها االستصحاب، وتاسعها الرباءة األصلية، وعاشرها العوائد
االستقراء، الثاين عشر سد الذرائع، الثالث عشر االستدالل، الرابع عشر االستحسان، اخلامس عشر األخذ 

، التاسع عشر )7(باألخف، السادس عشر العصمة، السابع عشر إمجاع أهل الكوفة، الثامن عشر إمجاع العترة
إمجاع اخللفاء األربعة، وبعضها متفق عليه، وبعضها خمتلف فيه، ومعرفة حدودها، ورسومها، والكشف عن 

  .مذكور يف أصول الفقه_ حقائقها، وتفاصيل أحكامها 
، واملفاسد نفيا؛ إذ الضرر هو )8(يقتضي رعاية املصاحل إثباتا"  ضرر وال ضرارال" �مث إن قول النيب 

  .الشرع لزم إثبات النفع الذي هو املصلحة؛ ألما نقيضان ال واسطة بينهما )9(املفسدة، فإذا نفاها
  أY ى اTد��

                                      
  .، وهو أدق يف نظري]ب[منفيا، وهذا الذي اخترته هو ما جاء يف ] أ[يف  )1(
  .ضمن احلديث، كأا إحدى كلماته) أ، ب(ذكرت هذه الصفة يف  )2(
  .اإلضرار، بدالً من الضرار، وقد ذكر قبل أا رواية يف احلديث]: أ[يف  )3(
اعلم أن أدلة : بعبارة) بعد البسملة(ذا الكالم عن أدلة الشرع تبدأ الرسالة اليت جردها القامسي من كالم الطويف، وقد أورده هناك  )4(
  .إخل... الشرع
  ] .ج،د[متشيا مع ما اصطلح عليه األصوليون، وكذلك ورد يف ) أهل(إمجاع املدينة، وقد زدت ]: أ،ب[يف  )5(
  ).العادات(فقد ذكر بلفظ ] جـ،د[، أما يف ]أ،ب[ا الدليل يف هكذا ذكر هذ )6(
  ].أ،ب[وهي زيادة ال وجود هلا يف ) عند الشيعة: (هنا] جـ،د[زادت  )7(
، مفسدة للمعىن؛ إذ املصاحل إمنا تراعى إثباتا، واملفاسد إمنا تراعى نفيا، ]أ،ب[هنا، وهي زيادة على ما يف ) ونفيا(زيادة ] جـ،د[يف  )8(

  .وكما ال جيوز أن تراعى هذه إثباتا ال جيوز أن تراعى املصاحل نفيا
هكذا يف مجيع النسخ، والذي يبدو يل أن تذكري الضمري على رجوعه للضرر أوىل من تأنيثه على رجوعه للمفسدة؛ إذ لفظ الضرر هو  )9(

  .لزم إثبات النفع): إذا(هو املنفي يف احلديث، وجواب 
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املصلحة أو خيالفاها، فإن وهذه األدلة التسعة عشر أقواها النص واإلمجاع، مث مها إما أن يوافقا رعاية 
إذ قد اتفقت األدلة الثالثة على احلكم، وهي النص واإلمجاع ورعاية املصلحة ؛ )1(وافقاها فبها ونعمت وال نزاع

، وإن خالفاها وجب تقدمي رعاية املصلحة عليهما، بطريق "ال ضرر وال ضرار" :�املستفادة من قوله 
  .ت عليهما والتعطيل هلما، كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيانالتخصيص والبيان هلما، ال بطريق االفتئا

وتقرير ذلك أن النص واإلمجاع إما أال يقتضيا ضررا وال مفسدة بالكلية، أو يقتضيا ذلك، فإن مل يقتضيا 
جمموع ] أي الضرر[فإما أن يكون  -لرعاية املصلحة، وإن اقتضيا ضررا )2(شيئًا من ذلك فهما موافقان

ال ضرر : "�مدلوليهما أو بعضه، فإن كان جمموع مدلوليهما، فالبد أن يكون من قبيل ما استثين من قوله 
فإن اقتضاه دليل _ ، وذلك كاحلدود والعقوبات على اجلنايات، وإن كان الضرر بعض مدلوليهما "وال ضرار

؛ مجعا بني "ر وال ضرارال ضر: "�خاص اتبع الدليل، وإن مل يقتضه دليل خاص وجب ختصيصهما بقوله 
  .)3(األدلة

ال تقوى على معارضة _ " ال ضرر وال ضرار: "�إن رعاية املصلحة املستفادة من قوله : ولعلك تقول
اإلمجاع لتقضي عليه بطريق التخصيص والبيان؛ ألن اإلمجاع دليل قاطع، وليس كذلك رعاية املصلحة؛ ألن 

إن رعاية املصلحة أقوى من : فنقول لك_ أوىل  )4(اطعا، فهياحلديث الذي دل عليها واستفيدت منه ليس ق
بالكالم يف  )6(ويظهر ذلك. أدلة الشرع؛ ألن األقوى من األقوى أقوى )5(اإلمجاع، ويلزم من ذلك أا أقوى

  :املصلحة واإلمجاع
��  ا���

  ..أما املصلحة فالنظر يف لفظها، وحدها، وبيان اهتمام الشرع ا، وأا مربهنة
مفعلة من الصالح، وهو كون الشيء على هيئة كاملة حبسب ما يراد ذلك الشيء له،  )7(فهو لفظهاأما ) أ(

  .)8(له، كالقلم يكون على هيئته الصاحلة للكتابة به، والسيف على هيئته الصاحلة للضرب به
إىل الربح، فهي السبب املؤدي إىل الصالح والنفع، كالتجارة املؤدية  )9(حبسب العرفحدها وأما ) ب(

وحبسب الشرع هي السبب املؤدي إىل مقصود الشارع عبادة أو عادة، مث هي تنقسم إىل ما يقصده الشارع 

                                      
  .زعوال تنا]: جـ،د[يف  )1(
  .موقوفان، وهو حتريف مفسد املعىن]: جـ،د[يف  )2(
وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون جمموع مدلوليهما ضررا، والبد أن يكون من : "مبتورة هكذا] جـ،د[وردت هذه العبارة املفصلة يف  )3(

  ...يفهم منها معىن سليموهي ذا الشكل ال " ؛ مجعا بني األدلة"ال ضرر وال ضرار: "�من قبيل ما استثين من قوله 
، وال وجه لتذكري الضمري؛ ألن مرجعه رعاية املصلحة، واملقصود باألولوية هنا أنه ما دام احلديث الذي ثبتت به "فهو] "جـ،د[يف  )4(

  . فاملصلحة اليت ثبتت به أوىل يف أال تكون دليالً قاطعا_ املصلحة ليس قاطعا 
  .هو النتيجة السليمة للمقدمة املذكورة قبله -] أ،ب[وهو الوارد يف  -، وما ذكرته هنا "أا من أدلة الشرع] "جـ،د[يف  )5(
  ".من الكالم] "جـ،د[، ويف )ب(هكذا يف  )6(
  ].جـ،د[كما نقلتها هنا، وكما ذكرت يف ] ب[، وقد وجدت العبارة يف "أما لفظها مفعلة]: "أ[يف  )7(
] أ[حة للكتابة، والسيف على هيئة املصلحة للضرب، وقد وردت العبارة صحيحة يف كالقلم يكون على هيئة املصل]: جـ،د[يف  )8(

  ].ب[وحمرفة يف 
  .وهو خطأ واضح" حبسب العرفة] "أ[يف  )9(
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  .كالعادات )1(حلقه كالعبادات، وإىل ما يقصده لنفع املخلوقني وانتظام أحواهلم
  :فمن جهة اإلمجال والتفصيلبيان اهتمام الشرع ا وأما ) جـ(

الصدورِ وهدى  فييا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاٌء لما ����: �أما اإلمجال فقوله 
نِنيمؤلْمةٌ لمحرونَ.وعمجا يمم ريخ ووا هحفْرفَلْي كفَبِذَل هتمحبِرلِ اِهللا و58، 57:يونس[ ����قُلْ بِفَض[ ،

  :وجوهوداللتهما من 
؛ إذ يف الوعظ )3(، وفيه أكرب مصاحلهم)2(حيث اهتم بوعظهم �قَد جاَءتكُم موعظَةٌ�: �قوله  :أحدها

  .، وإرشادهم إىل اهلدى)4(كفهم عن الردى
  .وصف القرآن بأنه شفاء ملا يف الصدور، يعين من شك وحنوه، وهو مصلحة عظيمة: الوجه الثاين

  .باهلدى )5(وصفه :الوجه الثالث
  .وصفه بالرمحة، ويف اهلدى والرمحة غاية املصلحة :الوجه الرابع

  .اهللا ورمحته، وال يصدر عنهـما إال مصلحـة عظيمة )7(ذلك إىل فضل )6(إضـافة :الوجه اخلامس
م، هو يف معىن التهنئة هل_  �فَبِذَلك فَلْيفْرحوا�: �، فقوله )8(أمره إياهم بالفرح بذلك :الوجه السادس

  .والفرح والتهنئة إمنا يكونان ملصلحة عظيمة
والذي جيمعونه هو من مصاحلهم، فالقرآن ونفعه أصلح من . �هو خير مما يجمعونَ�: �قوله  :الوجه السابع

  .مصاحلهم، واألصلح من املصلحة غاية املصلحة
املكلفني واهتم ا، ولو استقرأت فهذه سبعة أوجه من هذه اآليات تدل على أن الشرع راعى مصلحة 

  .النصوص لوجدت على ذلك أدلة كثرية
من مجلة ما راعاه من مصاحلهم نصب النص واإلمجاع دليالً هلم على  )10(أن يكون )9(مل ال جيوز: فإن قيل

 املصلحة يف غري العبادات، )11(هو كذلك، وحنن نقول به يف العبادات، وحيث وافقا: قلنا_ معرفة األحكام؟ 
قطب مقصود  )3(واملعامالت وحنوها؛ ألن رعايتها يف ذلك هي )2(املصاحل يف العادات )1(رعاية )12(وحنن نرجح

                                      
  ...أدق يف نظري -وهو ما نقلته هنا  - ] أ،ب[وما ورد يف " وإىل ما ال يقصده حلقه كالعادات] "جـ،د[يف  )1(
  .، وهو حتريف ملا نقلته هنا عن املخطوطتني"حيث إنه توعدهم] "جـ،د[يف  )2(
  .هو ما أثبته هنا] أ،ب[، وما ورد يف "صاحلهم]: "جـ،د[يف  )3(
  "...األذى]: "جـ،د[يف  )4(
  .وهو باإلضافة إىل الضمري ينسق وأسلوب الوجه الرابع بعده" وصف): "أ(يف  )5(
  .بدل إضافة" إسناد]: "جـ،د[يف  )6(
  .وهو حتريف للفظ الوارد يف النص" إىل فعل اهللا]: "جـ،د[يف  )7(
وما نقلته هنا عن املخطوطتني ترمجة أمينة للنص ..." الفرح بذلك لقوله: الوجه السادس"هكذا ] جـ،د[ذكر الوجه السادس يف  )8(
  .القرآين
  .، وهو نقص بعكس املعىن"مل جيوز]: "أ[يف  )9(
  .وهو تأنيث ال وجه له" تكون]: "ب[يف  )10(
فقد ورد فيهما الفعل مسندا إىل املفرد الغائب، وال ] جـ،د[أما ]... أ،ب[هكذا بضمري االثنني العائد على النص واإلمجاع كما يف  )11(

  .وجه له
نرجح، وهو أدق؛ ألن فيه نسبة الترجيح إىل وحنن : ففيهما] أ،ب[بتحريف الفعل، أما " وإمنا ترجع]: "د[، ويف "وإمنا نرجح]: "جـ[يف  )12(

  ...املؤلف، على حني أن يف العبارة احملرفة ادعاء التسليم بالترجيح
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  :وأما التفصيل ففيه أحباث
منـزه عن  �حجة املثبت أن فعالً ال علة له عبث، واهللا : معللة أم ال �يف أن أفعال اهللا  :األول

  العبث، وأن القرآن مملوء من تعليل األفعال حنو 
����ابسالْحو نِنيالس ددوا علَمعتالنايف أن كل من فعل فعالً لعلة فهو مستكمل بتلك  )4(وحجة. ]5:يونس[ ����ل

وأجيب عنه مبنع الكلية، . حمال �اقصا بذاته كامالً بغريه، والنقص على اهللا العلة ما مل يكن له قبلها، فيكون ن
معللة حبكم غائية تعود بنفع املكلفني  �فال يلزم ما ذكروه إال يف حق املخلوقني، والتحقيق أن أفعال اهللا 

  .)5(وكماله؛ الستغنائه بذاته عما سواه �وكماهلم، ال بنفع اهللا 
حجة . على خلقه عند أهل السنة، واجبة عليه عند املعتزلة �من اهللا  )6(املصاحل تفضل أن رعاية :البحث الثاين

اإلجياب يستدعي موجِبا أعلى، وال أعلى  )8(جيب عليه شيء، وأن)7( متصرف يف خلقه بامللك، فال �األولني أن اهللا 
كلَّف خلقه بالعبادة، فوجب أن يراعي مصاحلهم؛ إزالة لعللهم يف التكليف،  �وحجة اآلخرين أن اهللا . �من اهللا 

وتقبيحه، وهو  )10(وأجيب عنه بأن هذا مبين على حتسني العقل. ذلك تكليفًا مبا ال يطاق أو شبيها به )9(وإال لكان
  .باطل عند اجلمهور

إِنما ����يف  )11(ال واجبة عليه، كما قلنا ،؛ حيث التزم التفضل ا،�واحلق أن رعاية املصاحل واجبة من اهللا 
كَتب علَى نفِْسه ����: �وكذلك الرمحة يف قوله . إن قبوهلا واجب منه ال عليه: ]17:النساء[ ����التوبةُ علَى اِهللا

  ...، وحنو ذلك)12(]54:األنعام[ ����الرحمةَ
مطلقها يف مجيع حماهلا، أو أكملها يف هل راعى : يف أن الشرع حيث راعى مصاحل اخللق: البحث الثالث

مجيع حماهلا، أو أوسطها يف مجيع حماهلا؟ أو راعى مطلقها يف بعض وأكملها يف بعض؟ أو أنه راعى منها يف كل 
  .)13(حمل ما يصلحهم وينتظم به حاهلم؟ األقسام كلها ممكنة، وأشبهها األخري

                                                                                                                                   
  .بدل رعاية، وهو حتريف] عامة[ففيها ] ب[، أما ]أ،جـ،د[هكذا يف  )1(
  .اتفقتا على ذكرها، وهو يف نظري أنسب من احلذف] أ،ب[مع أن ] جـ،د[مل تذكر العادات يف  )2(
ومع أنه يناسب اخلرب، فالضمري املؤنث " وهو"ففيهما ] جـ،د[أما ]... أ،ب[هكذا بضمري املؤنث العائد إىل رعاية، كما وردت يف ) 3(

  ... أبلغ يف رأيي
  ].أ،ب[هذه الواو ال وجود هلا يف  )4(
وكماله،  �، فيعود بنفع املكلفني، فكماهلم ال ينفع اهللا معللة حبكم غايته �والتحقيق أن أفعال اهللا : "وردت هذه العبارة حمرفة هكذا] ب[يف  )5(

  ".وكماله"كلمة ] جـ،د[، وليس يف "الستغنائه بذاته عما سواه
  ].أ،جـ،د[وما هنا هو ما ورده يف " بفضل اهللا]: "ب[يف  )6(
  ]. أ[، والفاء أنسب هنا كما يف "وال]: "ب[يف  )7(
  .قبله] أن اهللا[وألن، والسياق يقتضي حذف الالم ليمكن العطف على : يف النسخ األربع )8(
  ).فكان(فقد حرف الفعل إىل ] أ[، أما يف ]ب[هكذا يف  )9(
  .، وهو حتريف"الفعل]: "ب[يف  )10(
وواضح أا ذا الشكل ال تثبت أنه هو " هلا إخل؛ فإن قبوإِنما التوبةُ علَى اهللا"كما يف آية : "هكذا] جـ،د[وردت هذه العبارة يف  )11(
  ...القائل
  .يف السورة نفسها 12: وهي اآلية" كتب ربكم على نفسه الرمحة] "جـ،د[ويف  )12(
البحث الثالث يف أن الشرع حيث راعى مصاحل اخللق هل : "فقد وردت هكذا] جـ،د[، أما يف ]أ،ب[هكذا وردت الفقرة يف  )13(

" أنه راعى منها يف الكل ما يصلحهم وينتظم به حاهلم؟ األقسام كلها ممكنة= =راعى أكملها يف بعض، وأسفلها يف بعض، أو راعاها مطلقًا، أو
 .وواضح أنه قد وقع فيها تصرف مفسد للمعىن
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. هي من الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والنظريف أدلة رعاية املصلحة على التفصيل، و :البحث الرابع
  .)1(ولنذكر من كل منها يسريا على جهة ضرب املثال؛ إذ استقصاء ذلك بعيد املنال

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا ����، ]179:البقرة[ ����ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ����: أما الكتاب فنحو قوله تعاىل
ورعاية . وهو كثري ]2:النور[ ����الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة����، ]38:املائدة[ ����أَيديهما

إال  �، وباجلملة فما من آية من كتاب اهللا )2(مصلحة الناس يف نفوسهم وأمواهلم وأعراضهم مما ذكرنا ظاهرة
  ..يف غري هذا املوضع )3(وهي تشتمل على مصلحة أو مصاحل، كما بيناه

ال يبع بعضكم على بيع بعض، وال يبيع حاضر لباد، وال تنكح املرأة على : "�وأما السنة فنحو قوله 
وهذا وحنوه يف السنة كثري؛ ألا بيان الكتاب،  )4("عمتها أو خالتها؛ إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

  .ن على وفق املبينوقد بينا اشتمال كل آية منه على مصلحة، والبيا
على تعليل األحكام باملصاحل  -إال من ال يعتد به من جامدي الظاهرية  -وأما اإلمجاع فقد أمجع العلماء 

ودرء املفاسد، وأشدهم يف ذلك مالك؛ حيث قال باملصاحل املرسلة، ويف احلقيقة مل خيتص ا، بل اجلميع قائلون 
، ومن مث علل )5( إن املخالفني يف كون اإلمجاع حجة قالوا باملصاحلا، غري أنه قال ا أكثر منهم، وحىت 

، وجواز السلَم واإلجارة مبصلحة الناس، مع خمالفتهما للقياس؛ إذ )6(وجوب الشفعة برعاية حق اجلار ومصلحته
  .باملصاحل )7(إذ مها معاوضة على معدوم، وسائر أبواب النقد ومسائله معلل

أما عموما : راعى مصلحة خلقه عموما وخصوصا �ل صحيح أن اهللا وأما النظر فال شك عند كل عق
ينالون ا مصاحلهم يف حيام، أما املبدأ فحيث أوجدهم بعد العدم، على اهليئة اليت : ففي مبدئهم ومعاشهم

في أَي صورة .فَسواك فَعدلَكالَّذي خلَقَك .يا أَيها اِإلنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِميِ����: �وجيمع ذلك قوله 
ككَّباَء را ش8-6:االنفطار[ ����م[ ى����: �، وقولهده ثُم لْقَهٍء خيطَى كُلَّ شي أَعالَّذ���� ]50:طه[.  

وأما املعاش فحيث هيأ هلم أسباب ما يعيشون به ويتمتعون، من خلق السموات واألرض، وما فيهما وما 
وسخر لَكُم ما ���� ،]29:البقرة[ ����و الَّذي خلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاه����: �ذلك قوله  )8(بينهما، ومجاع

هنا ميعمضِ جي اَألرا فمو اتومي السا فلِ ����: �، وتفصيله بعض التفصيل يف قوله ]13:اجلاثية[ ����معجن أَلَم
فَلْينظُرِ ����: �، ويف قوله ]17:النبأ[ ����إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتا����: )9(إىل قوله ]6:النبأ[ ����اَألرض مهادا

                                      
  .يعتذر: إىل] ب[وقد حرف الفعل يف " إذ استقصاء ذلك يتعذر: "فالعبارة] أ،ب[، أما يف ]جـ،د[هكذا يف  )1(
؟ إنه حتريف بنقل التاء املربوطة من "رعاية"وال بأس بذكر الضمري، ولكن كيف ال يؤنث خرب " مبا ذكرناه ظاهر]: "أ، جـ،د[ يف )2(
 .مكاا

  .كما بينتهما، وهو حتريف]: جـ،د[يف  )3(
  .�، من حديث أيب هريرة )1076(ومسلم ، )2723(أخرجه البخاري ) 4(

  .ا وهذا لفظهرضي اهللا عنهممن حديث عبد اهللا بن عباس ) 11/337(وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
إال من ال يعتد به من  -وأما اإلمجاع فقد أمجع العلماء : "اقتضبت هذه العبارة، فوردت مفسدة للمعىن املقصود هكذا] جـ،د[يف  )5(

 املرسلة، ويف احلقيقة اجلميع قائلون ا، وحىت إن املخالفني يف كون اإلمجاع حجة قالوا على تعليل األحكام باملصاحل -جامدي الظاهرية 
  ".باملصاحل

  ].جـ،د[هذه الكلمة سقطت من  )6(
  ".العلل"حرفت إىل ] جـ،د[ويف ... فقد ذكر الفعل املضارع املبين للمجهول بدالً منها] ب[أما يف ] أ[هكذا يف  )7(
  ].أ،ب[وقد أكملتها على هذا النحو من ..." أمل جنعل األرض: "�ومجيع ذلك يف قوله : "وردت هذه العبارة هكذا] جـ،د[يف  )8(
وجعلْنا النهار  ���� وجعلْنا اللَّيلَ لباسا ���� وجعلْنا نومكُم سباتا ���� وخلَقْناكُم أَزواجا ���� والْجِبالَ أَوتادا�: بقية اآليات )9(
 ���� لنخرِج بِه حبا ونباتا ���� وأَنزلْنا من الْمعصرات ماًء ثَجاجا ���� وجعلْنا سراجا وهاجا ���� وبنينا فَوقَكُم سبعا شدادا ���� معاشا

  ].16- 6:النبأ[ �وجنات أَلْفَافًا
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هامانُ إِلَى طَعسا.اِإلنباَء صا الْمنببا ص1(�إىل قوله ] 25، 24:عبس[ ����أَن( :����كُمامعَألنو ا لَكُماعتم���� 
  .]32:عبس[

، حيث هداهم السبيل ووفقهم لنيل الثواب اجلزيل، )2(السعداءوأما خصوصا فرعاية مصلحة املعاد يف حق 
  .)3(يف خري مقيل

، لكن )4(وعند التحقيق إمنا راعى مصلحة العباد عموما؛ حيث دعا اجلميع إىل اإلميان املوجب ملصلحة املعاد
 ����فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدىوأَما ثَمود فَهديناهم ����     :�بعضهم فرط بعدم اإلجابة، بدليل قوله 

، وحترير هذا املقام أن الدعاء كان عموما، والتوفيق املكمل للمصلحة املصحح لوجودها كان ]17:فصلت[
 ����واُهللا يدعو إِلَى دارِ السالمِ ويهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ����: �خصوصا، بدليل قوله 

  .، فدعا عاما، وهدى ووفق خاصا]25:يونس[
مصلحة خلقه يف مبدئهم ومعادهم ومعاشهم، مث يهمل  �إذا عرف هذا فمن احملال أن يراعي اهللا 

ا . ، فكانت باملراعاة أوىل)5(مصلحتهم يف األحكام الشرعية؛ إذ هي أعم ا من مصلحة معاشهم؛ إذا أيضوأل
وإذا ثبتت رعايته . ضهم، وال معاش هلم بدوا، فوجب القول بأنه راعاها هلما صيانة أمواهلم ودمائهم وأعرا

إياها، مل جيز إمهاهلا بوجه من الوجوه، فإن وافقها النص واإلمجاع وغريمها من أدلة الشرع فال كالم، وإن 
  .من ختصيصه ا، وتقدميها بطريق البيان: خالفها دليل شرعي وفِّق بينه وبينها مبا ذكرناه

  .)7(فقد دلّ عليه ما ذكرناه من اهتمام الشرع ا، وأدلته )6(وأما أن رعاية املصلحة مربهنة) د(
  ا�"��ع

  .فالنظر يف لفظه وحده، وأدلته، واالعتراض عليها مث معارضتها )8(وأما اإلمجاع
  .العزم، واالتفاق: فهو إفعال من مجع جيمع، وهو يف اللغة )9(أما لفظه) أ(

  .على كذا إذا عزموا، وإذا اتفقوا أيضا )10(القومأمجع : يقال
  .اصطالحا، فهو اتفاق جمتهدي هذه األمة على أمر ديينوأما حده ) ب(
  .فالكتاب، والسنة، والنظروأما أدلته ) جـ(

                                      
 �وفَاكهةً وأَبا ����وحدائق غُلْبا  ����وزيتونا ونخالً  ���� وعنبا وقَضبا ���� فَأَنبتنا فيها حبا ���� شقَقْنا األرض شقا ثُم�: بقية اآليات )1(

  ]. 26-24:عبس[
  ...فرعاية مصاحل العباد السعداء]: جـ،د[وردت هذه العبارة يف  )2(
  .كل مقيل]: ب[يف  )3(
يف املوضعني، وقد رأيت أن الصواب موزع بني " املعاد"ذكرت كلمة ] أ،ب[يف املوضعني؛ ويف " العباد"ذكرت كلمة ] جـ،د[يف  )4(

يف الشطر األخري منها " املعاد"، أي يف الشطر األول من العبارة، وأبقيت كلمة ]جـ،د[على ما جاءت يف " العباد"هذه النسخ؛ فأبقيت كلمة 
  ...، وذا استقامت العبارة]أ،ب[كما وردت يف 

  .بدالً منها" أهم"فقد ذكر ] جـ،د[، أما يف ]أ،ب[هكذا يف  )5(
  .234، 233ارجع إىل هذا امللحق ص )6(
  ...دون الضمري ارور به؛ فاضطربت العبارة هناك) على(، وذكر حرف اجلر ]ب[من هذه العبارة يف " أن"سقطت  )7(
وقد ". مث قال الطويف بعد بيانه اإلمجاع وأدلته ومعارضتها: "، واكتفي باإلشارة إليه بعبارة]جـ،د[ن حذف اجلزء اخلاص باإلمجاع م )8(

  ].ب - 133ص] [أ - 178ص... [رأيت إثباته؛ لتمكن املوازنة بني املصلحة واإلمجاع على ضوئه، فمن أجل هذا حتدث عنه الطويف هنا
  .، وهو حتريف"ألفاظه]: "ب[يف ) 9(
  .، وهو حمرف عن القوم"أمجع القول] "أ[يف  )10(
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  أد��? �8 ا�_��ب

  :أما الكتاب فمنه آيات
غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما ين لَه الْهدى ويتبِع ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تب����: �قوله  :األوىل

توعد من شاق الرسول، واتبع  �أنه  )1(ووجه داللتها ،]115:النساء[ ����تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا
واإلمجاع هو سبيل املؤمنني، وقد وقع . غري سبيل املؤمنني، والوعيد ال يكون إال على فعل حمرم، أو ترك واجب

  .الوعيد على تركه فهو حمرم، فاتباعه واجب
  :واالعتراض عليه من وجوه كثرية أقواها ستة

، )2(مشاقّة الرسول، واتباع غري سبيل املؤمنني، فهما مجيعا واجبان: أن الوعيد يف اآلية على شيئني :أحدها
  .وال يلزم من وجوب الشيء مع غريه وجوبه منفردا؛ جلواز أن يكون اآلخر شرطًا فيه، أو ركنا له

د ال يتم الدليل؛ الحتمال إرادة أن الالم يف املؤمنني حتتمل العهد واالستغراق، وبتقدير كوا للعه :الثاين
مجاعة من املؤمنني خمصوصة، كالصحابة أو بعضهم، كما ذهب إليه الظاهرية من أن احلجة يف إمجاع الصحابة 

  .، فيختص م)3(ال غري؛ ألن اخلطاب هلم ويف عصرهم
لشدة إامها،  ؛ ألن غري ال تعرف باإلضافة )4(ليست حمضة" غري سبيل املؤمنني"أن اإلضافة يف  :الثالث

ويتبع : وحينئذ ال تدل اآلية على ترتب الوعيد على كل فرد من اتباع غري سبيل املؤمنني؛ إذ يبقى تقدير اآلية
 )6(ذلك األمر على غري سبيلهم يف اإلميان، وحينئذ يقصر الوعيد على )5(أمرا مغايرا لسبيل املؤمنني، فيحمل

  .لى اتباع اإلمجاعمشاقّة الرسول والكفرة، وال دليل فيه ع
ويف هذا الوجه نظر؛ ألن الكالم يف سياق الشرط، والنكرة يف سياق الشرط تعم كما يف سياق النفي، 

 )7(على معهود معني" ويتبع أمرا مغايرا لسبيل املؤمنني"وميكن دفع هذا النظر بأن حيمل األمر املذكور يف قوله 
  .ها؛ فإا يف الكفر والكفاروهو الكفر، ويدل عليه سياق اآلية بعدها وقبل

على سبيلهم يف خصوص اإلميان؛  )8(وميكن تقرير هذا الوجه ابتداء بأن منع العموم يف سبيل املؤمنني حيمل
الوعيد على خمالفتهم فيه بالكفر، وهذا غري ما قدرته أوالً؛ ألن هذا منع لعموم سبيل املؤمنني، وذاك  )9(فيكون

لعموم املغايرة اليت دلت عليها غري )10(منع.  
سبيل املؤمنني، وسبيل غري املؤمنني، والسبيل املتوسطة بينهما، ال سبيل هؤالء، وال : أن السبل ثالثة :الرابع

                                      
  .وقد رأيت أن العطف أنسب] ب[، ومل تذكر واو العطف يف ]أ[مل تذكر كلمة وجه يف  )1(
  ...لعله يعين بوجوما ضرورة وجودمها للوعيد، وإال فهما ممنوعان ال واجبان )2(
  ".ويف غريهم"حرفت هذه الكلمة إىل ] أ[يف  )3(
  .، وهو حتريف"ت خمتصةليس]: "أ[يف  )4(
  ".وينفع]: "أ[يف  )5(
  .، وأعتقد أا حمرفة يف النسختني عما هنا"يضر]: "ب[، ويف "يعرب]: "أ[وردت هذه الكلمة يف  )6(
  ".مغري"حرفت هذه الكلمة إىل ]: أ[يف  )7(
  .، وكالمها حتريف"حيتمل]: "ب[، ويف "فيحمل]: "أ[ورد هذا الفعل يف  )8(
  .فاضطربت العبارة فيها] ب[سقط هذا الفعل من  )9(
  .ذكرت هذه الكلمة بدون الالم يف املوضعني] ب[يف  )10(
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ال يتم الدليل _ وجود هذه الواسطة  )1(وبتقدير. سبيل هؤالء، بل السبيل املباحة اليت ال وعد عليها وال وعيد
  .سبيل املؤمننيعلى وجوب اتباع 

، ويف اليت قبلها خصال ثالث؛ فوجب )2(أن اآلية مقابلة لليت يف اجلملة الشرطية، ومعطوفة عليها :اخلامس
املؤمنني فيها أضداد تلك اخلصال الثالث؛ تصحيحا للمقابلة، وحتقيقًا هلا يف  )3(أن يكون املراد بغري سبيل

 خير في كَثريٍ من نجواهم إِالَّ من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو ال�: بيان ذلك أن اآلية اليت قبل هذه. اآليتني
): )4( �مث قابلها بقوله(، �إِصالحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاَء مرضاة اهللا فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما

����نولَ مسقِ الراقشي نمو نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعأي يف األمر ]115:النساء[ ����ب ،
بالصدقة واملعروف واإلصالح، بأن أمر بأضداد ذلك، وهذا تأويل له ظهـور يف اآلية، ولو مل يكن إال جمرد 

  .)5(احتماله قدح يف داللة اآلية على املطلوب
بتقدير تسليم ما ذكرمت، فإمنا يدل على وجوب اتباع اإلمجاع، وحنن نقول به يف العبادات  :السادس

والنـزاع إمنا هو يف تقدمي املصلحة عليه [اليت ال تعلم إال بالنص أو ما قام مقامه،  )6(وأشباهها من املقدرات
  .)7(]بطريق البيان؛ لكوا أقوى منه، وليس يف دليلكم ما مينع من ذلك

، وجه ]143:البقرة[ ����سوكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداَء علَى النا����: �قوله  :ية الثانيةاآل
داللتها أن الوسط هو العدل اخليار، والعدل اخليار ال يصدر عنه إال احلق، واإلمجاع صادر عن هذه األمة العدول 

  .اخليار، فليكن حقا
أن العدل إمنا يلزم صـدور احلق عنه بطريق الظاهر، فيما طريقه الصـدق  واالعتراض عليه

والكـذب، وهو نقل األخبـار وأداء الشـهادات، أما فيما طريقه اخلـطأ والصـواب يف اسـتخراج 
  .فال_ األحـكام واالجتـهاد فيها 

ال : قلنا_ اطع جيب العمل به إذا ثبت عدالة األمة لزم أم ال جيمعون إال عن مستند قاطع، والق: فإن قيل
اإلمجاع جبواز انعقاده عن األمارات كالقياس  )8( نسلِّم أم ال جيمعون إال عن قاطع، وقد صرح مجهور مثبيت

؛ بناء على أن )9(وخرب الواحد، بل قد ذهب كثري إىل انعقاد اإلمجاع ال عن مستند أصالً، بل بالبحث احملض
  .على حكم كان اتفاقها حجة، عن مستند كان أو غريه )10(األمة معصومة، فكيفما اتفقت

سلّمنا أم ال جيمعون إال عن قاطع، لكن ما املراد بالقاطع؟ إن أريد به القاطع العقلي الذي ال حيتمل 

                                      
  ..".وتقرير]: "ب[يف  )1(
  .، وهو حتريف عما هنا"والعطف]: "أ،ب[يف  )2(
  .، واملعىن يتطلبها)بغري(سبيل دون ] أ،ب[يف  )3(
  ].أ[، وهي ضرورية، وقد سقطت من ]ب[هذه الزيادة من  )4(
وهذا تأويل له ظهور يف اآلية، ولو مل يكن احتماله قدح يف داللة اآلية على . بأمرنا من راد ذلك: "هكذا] أ[وردت هذه العبارة يف  )5(

  ".املطلوب
  .وهو حتريف": املفردات]: "أ[يف  )6(
النـزاع لنا هنا يف تقدمي املصلحة عليه بطريق البيان؛ لكوا أقوى منه، وليس يف دليلكم ما و: "ذكرت هذه العبارة هكذا] ب[يف  )7(

  .، مع أن الضمري يعود إىل املصلحة"لكونه أقوى منه]: "أ[ويف ". يتبع ذلك
: حرفت هكذا] ب[ ويف". وقد صرح اجلمهور مبني اإلمجاع جبواز االنعقاد عن األمارات"وردت هذه العبارة حمرفة هكذا ] أ[يف  )8(

  ...وقد غلب على ظننا أن الكلمة حمرفة عن مثبيت اإلمجاع"... وقد صرح مجهور مبني اإلمجاع جبواز انعقاده إخل"
  ...، وهو حتريف"بالتبحيث] "أ،ب[يف  )9(
  .، وكلتامها حتريف ملا أثبته هنا"انعضت]: "ب[، ويف "انعقد]: "أ[وردت هذه الكلمة يف  )10(
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وإن . النقيض، فمثله نادر ومتعذر يف أدلة الشرع، وبتقدير وجوده ال نسلّم أنه خيالف املصلحة فيعود إىل الوفاق
القاطع الشرعي، فقد بينا أن أدلة الشرع تسعة عشر، وليس فيها ما ميكن دعوى القطع فيه إال اإلمجاع،  أريد به

  ...والنص، ورعاية املصلحة
أما اإلمجاع فال جيوز اعتباره يف مستند اإلمجاع؛ ألنه إثبات الشيء بنفسه، ولو اعترب كان نزاعنا فيه 

  .كالنـزاع يف فرعه املنعقد عنه
ص فهو إما متواتر أو آحاد، وعلى التقديرين فهو إما صريح يف احلكم، أو حمتمل، فهي أربعة وأما الن

فإن كان متواترا صرحيا، فهو قاطع من جهة متنه وداللته، لكن قد يكون حمتمالً من جهة عموم . أقسام
اإلطالق وحنوه، فإن فرض عدم احتماله من جهة العموم و. أو إطالق، وذلك يقدح يف كونه قاطعا مطلقًا

منعنا أن مثل هذا خيالف _ وحصلت فيه القطعية من كل جهة حبيث ال يتطرق إليه احتمال بوجه 
وإن كان آحادا حمتمالً فال قطع، وكذا إن كان متواترا حمتمالً، أو آحادا . املصلحة، فيعود إىل الوفاق

  ...إما متنه أو سنده صرحيا ال احتمال يف داللته بوجه؛ لفوات قطعيته من أحد طرفيه
وأيضا فإن اإلمجاع أقوى من النص، فإذا نازعناكم يف اإلمجاع ورجحنا عليه املصلحة، فالنص بذلك أوىل، 
فانتفت بذلك دعوى القطعية يف مستند اإلمجاع من جهة اإلمجاع والنص، فلم يبق إال رعاية املصلحة، فإذا 

ألنا نعهد يف األحكام املصلحة، سواء كانت بواسطة إمجاع أو حنوه، استند اإلمجاع إليها فهو موافق ملا نقوله؛ 
  ..أو بغري واسطة

 �وهو ثناء عليهم، وثناء اهللا  )1(]110:آل عمران[ ����كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ����: �قوله  :اآلية الثالثة
  .واالعتراض عليه كاالعتراض على الذي قبله. عليهم تعديل هلم، فليكن إمجاعهم حجة �

  .اآليات املستدل ا على اإلمجاع من القرآن] هي[فهذه 
  أد�� ا�"��ع �8 ا����

  .، وما ورد مبعناه)2("أميت ال جتتمع على ضاللة: "وأما السنة فقوله عليه الصالة والسالم
التواتر املعنوي كشجاعة علي  )3(]بلغت درجة[ورد بألفاظ كثرية، وروايات متعددة وجه االستدالل به أنه 

وكرم حامت، وداللته قاطعة يف وجوب اتباع اإلمجاع، فصار يف قوة النص القاطع إسنادا ومتنا على املطلوب، 
  .فيجب اتباعه

نه بلغ رتبة التواتر املعنوي؛ ألنا ال نسلّم أ_ واالعتراض عليه بأن هذا اخلرب، وإن تعددت ألفاظه ورواياته 
وجدناها _ هذا اخلرب على أذهاننا، وسخاء حامت وشجاعة علي وحنومها من املتواترات املعنوية  )4(إذا عرضنا

قاطعة بثبوت الرأي الثاين، غري قاطعة باألول، فهو إذًا يف القوة دون سخاء حامت وشجاعة علي، ومها متواتران، 

                                      
لَهم منهم الْمؤمنونَ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاهللا ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا �: يةوبقية اآل )1(

  .�وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ
  .تقدم خترجيه) 2(
  ..، وقد آثرت تصحيحها هكذا"اتر املعنويبلغ التو]: "ب[، ويف "مببلغ التواتر]: "أ[يف  )3(
  .، وهو حتريف"اعترضنا]: "أ[يف  )4(
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  ...)1(س مبتواتر، فهذا اخلرب ليس مبتواتر، لكنه يف غاية االستفاضةوما دون املتواتر لي
  :فجوابه من وجوه_ تلقته األمة بالقبول، فدل على ثبوته : فإن قيل
فيما عدا  - ال نسلّم تلقيها له بالقبول؛ إذ منكرو اإلمجاع كالنظّام، والشيعة، واخلوارج، والظاهرية :أحدها

  .بول ملا خالفوهلو تلقوه بالق -إمجاع الصحابة 
  .أن االحتجاج بتلقي األمة له بالقبول احتجاج باإلمجاع، وهو إثبات الشيء بنفسه :الثاين

سلّمنا تلقيهم له بالقبول، لكن قبوالً مظنونا ال مقطوعا به، والظن ال يصلح مستندا لإلمجاع  :الثالث
، وترتب عليه األحكام القواطع؛ إذ ذاك تفريع املدعى قطعيته، وكونه أقوى أدلة الشرع، حبيث تسفك به الدماء

  .للقوي على الضعيف، وللقاطع على املظنون
ال "سلّمنا أنه بلغ رتبة التواتر، ولكن ال نسلّم أنه قاطع يف وجوب اتباع اإلمجاع؛ الحتمال أنه أراد ا 

  .ان املقابل للكفر، فال يكون حجة يف وجوب اتباع اإلمجاع، فيما سوى اإلمي"جتتمع على ضاللة الكفر
فإمنا _  )2("اتبعوا السواد األعظم؛ فإنه من شذ شذ يف النار، ويد اهللا مع اجلماعة: "�فأما حنو قوله 

امسعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد : "�املراد به طاعة األئمة واألمراء، وترك اخلروج عليهم، بدليل قوله 
  .)5("مات ميتة جاهلية، )4(من مات حتت راية عصبية" :�، وقوله )3("حبشي

  .اإلمجاع من الكتاب والسنة سؤاالن )6(]أدلة[مث يرد على 
استدالل بظواهر مسعية؛ إذ ال قاطع فيها، لورود اإلشكاالت املذكورة عليها، والظواهر  )7(أا :أحدمها

  .الدور )8(السمعية إمنا وجب االحتجاج ا باإلمجاع، فلو أثبت اإلمجاع ا لزم
قد افترقت  )9(يف اخلرب تقتضي كل مؤمن، ومجيع األمة، لكن األمة" أميت"يف اآلية و" املؤمنني"أن : الثاين

وإن ما اجتمعت عليه األمة جبميع فرقها : (مبوجب النص على ثالث وسبعني فرقة، فنحن نقول مبوجب الدليل
ا أمجعوا على اإلميان باهللا ورسله، ، لكن جمموع األمة بفرقها إمن)حجة قاطعة جيب اتباعها )10(الثالث والسبعني

أميت ال : " �وال جرم أن إمجاعهم يف تلك املسائل حجة، وذا يظهر سر قوله . ومسائل يسرية بعد ذلك 
  .، أي أميت بفرقها"جتتمع على ضاللة

  د��R ا�"��ع �8 ا���4

وأما النظر، فألن اجلم الغفري من أهل الفضل والذكاء، مع استفراغ الوسع يف االجتهاد، وإمعان يف طلب 

                                      
  .، وقد آثرت تصحيحها على ما ظننته الصواب"لكن يف غايته االستفاضة]: "ب[، ويف "لكن غاية االستفاضة]: "أ[يف  )1(
فال توجد فيه هذه اجلملة، وال جواب أما، ] أ[فصححتها، أما " يد اهللا على اجلماعة: "وقد وجدا هناك] ب[هذه اجلملة من  )2(

  .، وقد تقدم ختريج احلديث]أ[خاصة، حىت أنبه إىل وجوده يف ] ب[والكالم كله بعد ذلك من 
  .�من حديث أنس بن مالك ) 7142(أخرجه البخاري ) 3(
  ).عمعه(ه اجلملة يف األصل هكذا رمست هذ )4(
  .من حديث جندب بن عبد اهللا البجلي) 1850(أخرجه مسلم ) 5(
  .سقطت هذه الكلمة من مجيع النسخ مع أن املعىن يتطلبها )6(
  .ورد هذا الضمري مذكرا يف مجيع النسخ، مع أنه يعود على أدلة اإلمجاع، ال على اإلمجاع نفسه )7(
  .، وهو حتريف"لزوم]: "األصل[يف  )8(
  .، وهو حتريف"اآلية]: "األصل[يف  )9(
  .، وهو خطأ"الثالث وسبعني]: "األصل[يف  )10(
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  .النظر؛ مث هم خمطئون بإمجاع املسلمني ضاللتهم، مع كثرم، وفضلهم، واجتهادهم، وإمعام يف )2(امللل على
  ���ر]� أد�� ا�"��ع

  :فمن وجوه )3(وأما معارضة أدلة اإلمجاع) د(
أو لشهادة الشرع هلم بالعصمة، واألول  )4(أنه لو كان اإلمجاع حجة لكان إما لذات امعني: أحدها

عصمتهم حمال لذاته، والثاين باطل؛ ألن  ؛ إذ ال يلزم من فرض عدم)5(باطل؛ إذ امعون ليسوا معصومني بذام
ألن شهادة الشرع بعصمتهم إما متواترة، لكن تواترها ممنوع كما تقرر، أو آحاد، وهو ال يفيد املقصود، فظهر 

  .أن اإلمجاع ليس حبجة
، "ال جتتمع أميت على ضاللة: "مع قوله )6("تفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة: "�قوله  :الوجه الثاين

  ...املراد باألمة اليت ال جتتمع على ضاللة إما جمموع الفرق الثالث والسبعني؛ أو الفرقة الناجية منهم :فنقول
أن منهم من ال يقول باإلمجاع، فال يصح اعتبار إمجاع : أحدمها: فإن أريد جمموع الفرق مل يصح لوجهني

  ...والكافر ال يعترب يف اإلمجاعأن من فرق األمة من يكفر ببدعته، : من ال يرى اإلمجاع حجة، والثاين
جزء من ثالثة وسبعني جزًءا، : وإن أريد الفرقة الناجية، فليست جمموع األمة، بل هي مثن تسع األمة تقريبا

مثن تسع أميت ال جيتمع على ضاللة، أو جزء من ثالثة وسبعني جزًءا من أميت ال جيتمع : فيبقى تقدير احلديث
  .�الكالم ال جيوز نسبة مثله إىل النيب ، وهو ركيك من )7(على ضاللة

أن عثمان بن عفان واإلمامني قبله حجبوا األم عن الثلث إىل السدس بأخوين، ومل حيجبها  :الوجه الثالث
مه فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ فَُأل�: يقول �إن اهللا : "ابن عباس إال بثالثة، وناظر عثمان يف ذلك حيث قال لعثمان

سدا كان قبلي: "، فقال عثمان"وليس األخوان إخوة يف لسان قومك ،]11:النساء[ �الس8("إين ال أدع أمر( ،
لظاهر القرآن ابتداء، وملا أقره عثمان ولو كان حجة ملا خالفه ابن عباس وهذا احتجاج من عثمان باإلمجاع، 

يدل على أن اإلمجاع دون ظواهر وهذا . على خالفه دواما، بل كان يأخذ على يده، ويرده إىل إمجاع الناس
اخللفاء  )9(النصوص يف القوة، كما فعله ابن عباس؛ حيث قدم ظاهرا من ظواهر الكتاب على اإلمجاع خصصه

  .الثالثة ومن يف عصرهم
: أن الصحابة أمجعوا على جواز التيمم للمرض وعدم املاء، وخالف ابن مسعود حيث قال :الوجه الرابع

فاحتج أبو موسى عليه ". ألوشك أن يربد على أحدهم املاء، فيتيمم، وهو يرى املاء_ هذا لو رخصنا هلم يف "

                                      
  .؛ ألن مثل هذا املصدر جيب أن يكون مؤوالً"بأنه منقوض: "هكذا وردت الكلمة يف األصل، وكان واجبا أن يقال )1(
  .من األصل" على"سقط حرف اجلر  )2(
  .252، 251انظر هذا امللحق ص )3(
  .، وهو حتريف"اتمعني]: "األصل[يف  )4(
  .، وهو حتريف"بذاته]: "األصل[يف  )5(
وقال . �، من حديث أيب هريرة )3991(، وابن ماجه )2640(، والترمذي )4596(، وأبو داود )27510(أخرجه أمحد ) 6(

  .اهـ. حسن صحيح: الترمذي
وكالمها حتريف من الناسخ يف عبارة ). جزء(بدون التاء، وال جتتمع بضمري املؤنث مع أن مرجعه لفظ " عنيثالث وسب]: "األصل[يف  )7(
  .املؤلف
  ).9/258(، وابن حزم يف احمللى )4/278(أخرجه الطربي يف التفسري ) 8(
  .وال معىن له، فلعله حتريف عما ذكرته" خصصوا]: "األصل[يف  )9(
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واإلمجاع مبجرد املصلحة، مث اشتهر هذا عن ابن  )1(وهذا ترك للنص. باآلية، وحديث عمار، فلم يلتفت
النص واإلمجاع مسعود، ومل ينكر عليه أحد، فهو يف ذلك إما مصيب أو خمطئ، فإن كان مصيبا لزم جواز ترك 

وإن كان خمطئًا لزم خطأ أهل اإلمجاع يف ترك اإلنكار عليه، فأحد األمرين . باملصلحة وحنوها، وهو املطلوب
إما جواز ترك اإلمجاع؛ لفعل ابن مسعود، أو وقوع اإلمجاع على اخلطأ؛ إلقرار الصحابة ابن مسعود : الزم

  .على خطئه، وكال األمرين قادح يف اإلمجاع
اتفاق  )2(ال نسلّم انعقاد اإلمجاع على التيمم عند عدم املاء؛ ملخالفة ابن مسعود فيه، وال نسلّم: فإن قيل

فبطل ما احتججتم به على القدح يف الصحابة على ترك اإلنكار على ابن مسعود قوله؛ لرد أيب موسى عليه، 
النص الذي هو أصل اإلمجاع رد ابن مسعود مل خيالف اإلمجاع، فقد خالف ] أن[بتقدير : قلنا_ اإلمجاع 

ال تقولون بترك النص لقياس وال مصلحة، فهو إذن خمطئ عندكم، وقد أقره الصحابة على  )3(املصلحة، وأنتم
اخلطأ، ولزم احملذور، وأما رد أيب موسى على ابن مسعود، فهو مناظرة وجدال ال رد إنكار، والفرق بينهما 

  .)4(واضح
كله ليس القدح يف اإلمجاع وإهداره بالكلية، بل حنن نقول به يف العبادات واعلم أن غرضنا من هذا 

أقوى _ " ال ضرر وال ضرار: "�واملقدرات وحنوها، وإمنا غرضنا بيان أن رعاية املصلحة املستفادة من قوله 
  ...اإلمجاعمن اإلمجاع، ومستندها أقوى من مستنده، وقد ظهر ذلك مما قررنا يف دليلها، واالعتراض على أدلة 

' ا��b وا�"��ع؟� ��  ���ذا ;+%م ا���

  :يدل على تقدمي رعاية املصلحة على النصوص واإلمجاع، على الوجه الذي ذكرناه، وجوه )5(وإمنا
إذًا حمل وفاق، واإلمجاع حمل خالف،  )6(أن منكري اإلمجاع قالوا برعاية املصاحل، فهي :أحدها

  .فيه )7(والتمسك مبا اتفق عليه أوىل من التمسك مبا اختلف
أن النصوص خمتلفة متعارضة، فهي سبب اخلالف يف األحكام املذموم شرعا، ورعاية املصاحل  :الوجه الثاين

: �وقد قال . )8(أمر حقيقي يف نفسه ال خيتلف فيه، فهو سبب االتفاق املطلوب شرعا، فكان اتباعه أوىل
الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا لَست  إِنَّ����، ]103:آل عمران[ ����واعتصموا بِحبلِ اِهللا جميعا وال تفَرقُوا����

يف مدح  �، وقد قال )10("ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم: "� )9(، وقال]159:األنعام[ ����منهم في شيٍء
 ����لُوبِهِم ولَكن اهللا أَلَّف بينهمفي األرضِ جميعا ما أَلَّفْت بين قُوأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما ����: االجتماع

                                      
: وإما..." وهكذا ترك: "، وأرى أنه ال مفر من تصحيحها إىل أحد وجهني، فإما أن تكون"ذا ترك النصوه]: "األصل[العبارة يف  )1(

  .، وقد آثرت األخري"هذا ترك للنص"
  .، والصواب ما ذكرته"فال: "يف مجيع النسخ )2(
  ...".وأم ال يقولون]: "األصل[يف  )3(
  .ألخرية منها ركاكة وضعف عن أداء املعىن املقصود ا، ويف العبارة ا]األصل[هكذا وردت هذه الفقرة يف  )4(
ومما : "وقد ورد هذا الكالم فيهما بلفظ. بعد الكالم الذي قاله الطويف يف اإلمجاع و تركته النسختان] جـ،د[هذا هو أول الكالم يف  )5(

  ".ومما يدل"
  .، ولعله يعين دليل رعاية املصلحة"فهو]: "األصل[يف  )6(
  .مسندين إىل واو اجلماعة، أما يف األصل فقد وردا مبنيني للمجهول، وهذا أقوى يف أداء املعىن املقصود] جـ،د[ورد الفعالن يف ) 7(
  ".ورعاية املصاحل أمر حقيقي يف نفسه، وال خيتلف هو بسبب االتفاق املطلوب شرعا، فكان تابعه أوىل]: "األصل[يف  )8(
  ".وقال: "واملناسب] جـ،د[، وكذلك يف "وقوله]: "األصل[يف  )9(
  .�من حديث أيب مسعود البدري ، )432(أخرجه مسلم  )10(
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  .)1("وكونوا عباد اهللا إخوانا: "�وقال ، ]63:األنفال[
علم صحة ما قلنا، حىت إن املالكية استقلوا _ تأمل ما حدث بني أئمة املذاهب من التشاجر والتنافر  )2(ومن

، وحىت )3(استقلوا باملغرب، واحلنفية باملشرق، فال يقار أحد املذهبني أحدا من غريه يف بالده إال على وجه ما
وحىت ... حكمهم يف الكفار: ماله فيئًامن احلنابلة إذا دخل إليهم حنفي قتلوه وجعلوا  )4(بلغنا أن أهل جيالن

بلغنا أن بعض بالد ما وراء النهر من بالد احلنفية كان فيه مسجد واحد للشافعية، وكان وايل البلد خيرج كل 
فلم يزل كذلك حىت أصبح . أما آن هلذه الكنيسة أن تغلق؟: يوم لصالة الصبح، فريى ذلك املسجد، فيقول

مث إن كال من أتباع األئمة يفضل إمامه . بالطني واللبِن، فأعجب الوايل ذلك يوما وقد سد باب ذلك املسجد
كأيب -على غريه يف تصانيفهم وحماورام، حىت رأيت حنفيا صنف مناقب أيب حنيفة، فافتخر فيها بأتباعه 

  :، مث قال يعرض بباقي املذاهب-يوسف، وحممد، وابن املبارك، وحنوهم
  إذا مجعتنا ياجرير اامع     مبثلهمأولئك آبائي فجئين

الشافعي غالم مالك، والشافعية : وحىت إن املالكية يقولون. وهذا شبيه بدعوى اجلاهلية، وغريه كثري
الشافعي غالم أمحد بن حنبل، وقد ذكره أبو احلسن : أمحد بن حنبل غالم الشافعي، واحلنابلة يقول: يقولون

إن الشافعي غالم أيب حنيفة؛ ألنه غالم حممد بن : واحلنفية يقولون .دالقرايف يف الطبقات من أتباع أمح
لوال أن الشافعي من أتباع أيب حنيفة ملا رضينا أن ننصب معه : احلسن، وحممد غالم أيب حنيفة، قالوا

ية وحىت إن الشافعية يطعنون بأن أبا حنيفة من املوايل، وأنه ليس من أئمة احلديث، وأحوج ذلك احلنف .اخلالف
وال إماما يف احلديث؛ ألن البخاري .. إىل الطعن يف نسب الشافعي، وأنه ليس قرشيا، بل من موايل قريش

مل يدركا إماما إال رويا عنه، حىت احتاج اإلمام فخر الدين،  )6(، مع أما)5(ومسلما أدركاه ومل يرويا عنه
على هامشيته، وحىت جعل كل فريق يروي السنة يف إىل االستدالل والتميمي، يف تصنيفهما مناقب الشافعي، 

 )7("يوشك أن تضرب أكباد اإلبل، فال جيدون أحدا أعلم من عامل املدينة: "تفضيل إمامه، فاملالكية رووا
أو  )9("تعلموا من قريش وال تعلموها"، )8("األئمة من قريش": والشافعية رووا .وهو مالك: قالوا )7("املدينة

يكون يف : "ومل يظهر من قريش ذه الصفة إال الشافعي، واحلنفية رووا: قالوا )10("عامل قريش مأل األرض علما"
أميت رجل يقال له النعمان هو سراج أميت، ويكون فيهم رجل يقال له حممد بن إدريس هو أضر على أميت من 

                                      
  .�، من حديث أنس بن مالك )2559(، ومسلم )6065(أخرجه البخاري ) 1(
  .يءومل يشر إليه بش] جـ،د[وقد حذف من ] أ،ب[هذا الكالم عما حدث بني أئمة املذاهب وارد يف  )2(
  .، وقد رأيت تصحيحها حسب السياق"وال يعاد أحد املذهبني أحدا من غريه يف بالده إال على وجه ما]: "األصل[يف  )3(
وقد نسب إليها من ال ... اسم لبالد كثرية من وراء بالد طربستان، وأنه ليس فيها مدينة كبرية، إمنا هي قرى يف مروج بني جبال )4(

  .)3/194(معجم البلدان : انظر. فن، وعلى اخلصوص يف الفقه حيصى من أهل العلم يف كل
  ].ب[، أما املذكور بعد، فقد أخذته من "ال ضرر وال ضرار: "، وهو آخر ما ورد فيها شرحا حلديث"ومل يلقياه]: "أ[يف  )5(
  .وأعتقد أن السياق يقتضي هذا التصحيح" ومل يدركا]: "األصل[يف  )6(
  ، والبيهقي يف السنن الكربى )307(، واحلاكم )2680(، والترمذي )7920(أخرجه أمحد ) 7(

وقال الذهيب يف سري . اهـ. صحيح على شرط مسلم: وقال احلاكم. اهـ. حديث حسن: ، قال الترمذي�، من حديث أيب هريرة )1681(
  .اهـ. حديث نظيف اإلسناد غريب املنت): 8/56(أعالم النبالء 

من ) 5081(، والبيهقي يف السنن الكربى )5942(، والنسائي يف الكربى )11898(، وأمحد )32388(ابن أيب شيبة  أخرجه) 8(
  ، وأخرجه الطرباين يف األوسط �حديث أنس بن مالك 

حلديث ، وا�من حديث علي بن أيب طالب ) 8/143(، والبيهقي )449(، والضياء يف املختارة )6962(، واحلاكم يف املستدرك )3521(
  ).2/69(حسن مبجموع طرقه، انظر كشف اخلفا 

  .�من حديث سهل بن حثمة ) 1515(، وابن أيب عاصم يف السنة )32386(أخرجه ابن ايب شيبة يف املصنف ) 9(
  ، قال احلافظ �من حديث عبد اهللا بن مسعود ) 1522(أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) 10(

  ).2/69(اهـ من كشف اخلفا للعجلوين .ها إىل بعض أفادت قوة، وعلم أن للحديث أصالًطرق هذا احلديث إذا ضمت بعض: ابن حجر
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؛ أو كما "ري األنبياءعلى سنيت س )2(يكون يف أميت رجل يقال له أمحد بن حنبل يسري: "، واحلنابلة رووا)1("إبليس
  .كما قال، فقد ذهب عين لفظه

واعلم أن هذه األحاديث ما بني صحيح ال يدل : "وقد ذكر أبو الفرج الشريازي يف أول كتابه املنهاج
إن ) عامل املدينة(ال يصح، أما الرواية يف مالك والشافعي فجيدة، لكنها ال تدل على مقصودهم؛ ألن  )3(ودالّ

املدينة كثري، وال اختصاص ملالك دوم، وإن كان اسم شخص فمن علماء املدينة كان اسم جنس، فعلماء 
الفقهاء السبعة وغريهم من مشايخ مالك الذين أخذ عنهم، وكانوا حينئذ أشهر منه، فال وجه لتخصيصه 

على ما بذلك، وإمنا محل أصحابه على محل احلديث عليه كثرة أتباعه، وانتشار مذهبه يف األقطار، وذلك أمارة 
، وقد )4(ال اختصاص للشافعي به، مث هو حممول على اخللفاء يف ذلك" األئمة من قريش: "وكذلك.. قالوا

عامل قريش ميأل : "أما قوله. ال اختصاص ألحد به" تعلموا من قريش: "احتج به أبو بكر يوم السقيفة، وكذلك
: له يف قوله �فابن عباس يزاحم الشافعي فيه، فهو أحق به لسبقه، وصحبته، ودعاء النيب " األرض علما

، فكان يسمى حبر العلم وحرب العرب، وإمنا محل الشافعية احلديث )5("اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل"
  ".لماء ال ينكرعلى الشافعي الشتهار مذهبه، وكثرة أتباعه، على أن مذهب ابن عباس مشهور بني الع

" هو سراج أميت: "أما حديث: وأما الرواية يف أيب حنيفة وأمحد بن حنبل فموضوعة باطلة ال أصل هلا"
فأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات، وذكر أن مذهب الشافعي ملا اشتهر أراد احلنفية إمخاله، فتحدثوا مع مأمون 

وكانا كذابني وضاعني، فوضعا هذا احلديث يف مدح أيب  )6(بن أمحد السلمي، وأمحد بن عبد اهللا اخلوشاري
وأما الرواية يف أمحد بن حنبل فموضوعة قطعا؛ ألنا . ]32:التوبة[ �ويأْبى اهللا إِالَّ أَنْ يتم نوره�حنيفة وذم اهللا، 

ألف  )8(ليف، وأشدهم ا إحاطة، حىت ثبت أنه كان يذاكر تأ)7(قدمنا أن أمحد كان أحفظ الناس للسنة
خرجت مسندي من سبعمائة ألف حديث ومخسني ألف حديث، وجعلته حجة بيين وبني : حديث، وأنه قال

مث إن هذا احلديث الذي أورده الشريازي يف مناقب أمحد ليس يف . ، فما مل جتدوه فيه فليس بشيء�اهللا 
" اليت ضيق األرض ذكرها )9(يف حمنته أوىل الناس بإخراجه واالحتجاج به] هو[مسنده، فلو كان صحيحا لكان 

  .اهـ" ذكرها
فانظر باهللا أمرا حيمل األتباع على وضع األحاديث يف تفضيل أئمتهم، وذم بعضهم، وما مبعثه إال تنافس 

على رعاية املصاحل الواضح بياا، الساطع برهاا، فلو اتفقت كلمتهم  )10(املذاهب يف تفضيل الظواهر وحنوها
                                      

، يف ترمجة مأمون بن أمحد �من طريق أنس ابن مالك  صلى اهللا عليه وسلممنسوبا إىل النيب ) 3/46(ذكره ابن حبان يف اروحني  )1(
. كان دجاالً من الدجاجلة: قال ابن حبان. مث ذكر احلديث... ها عنهم ومما وضع على الثقات من األحاديث وروا: السلمي قال ابن حبان

من أهل هراة خبيث وضاع، يروي عن الثقات مثل : يف ترمجة مأمون بن أمحد السلمي) 247(اهـ قال أبو نعيم األصبهاين يف كتاب الضعفاء 
يكون يف أميت : "عبد اهللا بن معدان األزدي عن أنس مسنداهشام بن عمار ودحيم املوضوعات، وفيما حدث عن أمحد اجلوباري الكذاب عن 

مثله يستحق من اهللا تعاىل ". رجل يقال له حممد بن إدريس أضر على أميت من إبليس، ويكون يف أميت رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أميت
اهـ نقالً عن كشف اخلفا .ضوع باتفاق احملدثنيهو مو: اهـ قال علي القاري يف موضوعاته الكربى.ومن املسلمني اللعنة �ومن الرسول 

  ).53(للعجلوين
  .، وهو حتريف"صيد... يصيد]: "األصل[يف  )2(
  .، وال معىن له"أو ذلك]: "األصل[يف  )3(
  .وهي زيادة ال داعي هلا يف نظري... على ذلك" وردوا"زيادة ]: األصل[يف  )4(
  .اهللا عنهما رضي، من حديث عبد اهللا بن عباس )2477(، ومسلم )143(أخرجه البخاري ) 5(
  .مطموسة ال تكاد تقرأ، وقد رجحت أا هكذا] األصل[هذه الكلمة يف  )6(
  .بدون الالم، وهو حتريف" السنة]: "األصل[يف  )7(
  .هكذا يف األصل )8(
  .، وهو حتريف"يف حمبته]: "األصل[يف  )9(
  ...".إال تناسهم يف املذاهب يف حتيكهم الظواهر وحنوها وما تثبيته]: "األصل[يف  )10(
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  .شيء مما ذكرنا عنهمملا كان _ بطريق ما 
وبعض الناس يزعم أن . واعلم أن من أسباب اخلالف الواقـع بني العلماء تعارض الروايات والنصوص
ذلك الزمان، فمنعهم  )1(السبب يف ذلك عمر بن اخلطاب؛ وذلك أن أصحابه استأذنوه يف تدوين السنة يف

اكتبوا أليب شـاه خطبة : "قال �، مع علمه أن النيب "ال أكتب مع القرآن غريه: "من ذلك، وقال
فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن : ، قالوا)3("قيدوا العلم بالكتابة: "وقال )2("الوداع

يف كل حديث إال الصحايب الذي دون  �النضبطت السنة، ومل يبق بني أحد من األمة وبني النيب  �النيب 
  .ك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم وحنومهاروايته؛ ألن تل

معارضة ابن : قد ثبت يف السنة معارضة النصوص باملصاحل وحنوها يف قضايا، منها] أنه[ :)4(الوجه الثالث
  ...مسعود للنص واإلمجاع يف التيمم، مبصلحة االحتياط يف العبادة، كما سبق

، فصلى )5("ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة: "- حني فرغ من األحزابألصحابه -  �ومنها قوله 
  ...، وهو شبيه مبا ذكرنا"مل يرد منا ذلك: "قبلها، وقالوا )6(بعضهم

لوال قومك حديثو عهد باإلسالم، هلدمت الكعبة وبنيتها على قواعد : "لعائشة �ومنها قوله 
  .)8(قواعد إبراهيم هو الواجب يف حكمها، فتركه ملصلحة الناس، وهو يدل على أن بناءها على )7("إبراهيم

، وتوقفوا، وهو معارضة للنص )9("كيف وقد مسينا احلج؟: "ملَّا أمرهم جبعل احلج عمرة، قالوا �ومنها أنه 
  ...بالعادة، وهو شبيه مبا حنن فيه

أن ال حل قبل قضاء املناسك، حىت  يوم احلديبية، ملَّا أمرهم بالتحلل توقفوا متسكًا بالعادة، يف )10(وكذلك
  ...)12("فال يفعل؟ )11(مايل آمر بالشيء: "وقال �غضب النيب 

ال إله إال اهللا دخل : من قال: "بعث أبا بكر ينادي �ومنها ما روى أبو يعلى املوصلي يف مسنده أن النيب 

                                      
  ".من]: "األصل[يف  )1(
  .�، من حديث أيب هريرة )1355(، ومسلم )2434(أخرجه البخاري ) 2(
، وقال �موقوفًا على عمر بن اخلطاب ) 1/187(، واحلاكم يف املستدرك )497(، والدارمي )26427(أخرجه ابن أيب شيبة ) 3(

، وابن اجلوزي يف العلل املتناهية من ثالث )1/365(وأخرجه الرامهرمزي يف احملدث الفاصل . قاله �وقد صحت الرواية أن عمر : احلاكم
هذه الطرق كلها ال تصح أما الطريقان األوالن، : قال ابن اجلوزي. عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ) 97، 96، 95(طرق 
ال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد وأما : ضعيف وقال أبو حامت بن حبان: ما عبداهللا بن مؤمل قال أمحد أحاديثه مناكري، وقال حيىي بن معنيففيه

يروي املوضوعات عن الثقات وما ال أصل له : حيدث عن الثقات بالبواطيل وقال ابن حبان: الطريق الثالث ففيه إمساعيل بن حيىي قال ابن عدي
  اهـ.كذاب متروك: عن األثبات ال حيل الرواية عنه حبال، وقال الدارقطين

  .261هذا امللحق ص: انظر )4(
  .، من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما)1770(ومسلم ، )946(أخرجه البخاري ) 5(
  .بعده" وقالوا"وهو أقرب، بدليل ] األصل[، وما هنا هو ما يف "فصلى أحدهم]: "جـ،د[يف  )6(
يا : "، قالت"أمل تري أن قومك ملا بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟: "يف حديث عائشة رضي اهللا عنها �إشارة إىل قوله ) 7(

  ).1333(، ومسلم )4484(أخرجه البخاري ". لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت: "، فقال"رسول اهللا، أال تردها على قواعد إبراهيم؟
  ".ملصلحة التتالف]: "األصل[يف  )8(
  .، من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)1240(ومسلم ، )1568(أخرجه البخاري ) 9(
  ".ذلك: "فقد حرفت إىل] ب[أما يف ]. جـ،د[هكذا يف [ )10(
  .وهو ما أثبته هنا] جـ،د[، وقد آثرت ما يف "بشيء]: "ب[يف ) 11(
  ). 2734(انظر صحيح البخاري ) 12(
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  ...)2(")1(إذًا يتكلوا: "، فوجده عمر فرده، وقال"اجلنة
  ...، وهو معارضة لنص الشرع باملصلحة)3(با هريرة عن مثل ذلك يف حديث صحيحوكذلك رد عمر أ

: أليب بكر �ما روى املوصلي أن رجالً دخل املسجد يصلي، فأعجب الصحابة مسته، فقال النيب  )4(ومنها
كيف أقتل رجالً : "، فذهب فوجده يصلي، فرجع عنه، مث أمر عمر فرجع كالمها يقول"اذهب فاقتله: "بكر

فهذان . )5("لو قتل ما اختلف يف أميت اثنان: "�مث أمر عليا بقتله، فذهب فلم جيده، فقال النيب " يصلي؟
ركا هذا النص على قتله إمنا ت: الشيخان تركا النص، وال مستند هلما إال استحسان إقباله على العبادة، وال يقال

؛ ألن ذلك نسخ يف حق هذا الشخص ذا النص اخلاص املتأخر، وظهر )")6يت عن قتل املصلني: "�بقوله 
من معارضة النصوص : تركهما األمر بقتله إمنا كان استحسانا منهما جمردا، وهو من باب ما حنن فيه )7(أن

عليهما ترك أمره، وال عاتبهما، وال ثرب عليهما، بل سلّم هلما  مل ينكر �وحنومها باملصاحل، هذا مع أن النيب 
فكذلك من قدم رعاية مصاحل املكلفني _ حاهلما، وأجاز اجتهادمها ؛ ملا علم من نيتهما وصدقهما يف ذلك 

به عليهم من  �، وانتظام حاهلم، وحتصيل ما تفضل اهللا )8(على باقي أدلة الشرع بقصد إصالح شأم
  .فوجب أن يكون جائزا، إن مل يكن متعينا. ح، ومجع األحكام من التفرق، وائتالفهما عن االختالفالصال
فوجب أن يكون تقدمي رعاية املصاحل على باقي أدلة الشرع من مسائل االجتهاد على أقل أحواله، وإال [

  .)9(]فهو راجح متعني، كما ذكرنا
أقوى من دليل اإلمجاع، فليقدم عليه وعلى غريه من أدلة الشرع فقد ظهر مبا قررناه أن دليل رعاية املصاحل 

  .عند التعارض، بطريق البيان
�!�  ا���ا]�ت وردود �

حاصل ما ذهبتم إليه تعطيل أدلة الشرع بقياس جمرد، وهو كقياس إبليس فاسد الوضع واالعتبار : فإن قيل
 )11(االنتباه، وإمنا هو تقدمي دليل شرعي على أقوى منه، وهو دليل )10(هذا وهم واشتباه، من نائم بعيد: قلنا_ 

  ..اإلمجاع على وجوب العمل بالراجح، كما قدمتم أنت اإلمجاع على النص، والنص على الظاهر
مل يقم عليه ما  - ] 12:األعراف[ �أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ�: وهو - وقياس إبليس 

  .قام على رعاية املصاحل من الرباهني، وليس هذا من باب فساد الوضع، بل من باب تقدمي الراجح كما ذكرنا

                                      
  .، وهو حتريف"يتكلموا]: "ب[يف  )1(
  اهـ. يف إسناده سويد بن عبد العزيز وهو متروك: وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد وقال) جممع -1/15(أخرجه أبو يعلى املوصلي ) 2(
  .�من حديث أيب هريرة ) 88(أخرجه ابن منده يف اإلميان ) 3(
  ].جـ،د[مل يرد هذا املثال يف ) 4(
رواه أبو : ، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد وقال�من حديث أنس بن مالك ) جممع -6/226(أخرجه أخرجه أبو يعلى املوصلي ) 5(

من حديث أيب بكرة ) 19918(اهـ وله شاهد عند أمحد .يعلى ويزيد الرقاشي ضعفه اجلمهور وفيه توثيق لني وبقية رجاله رجال الصحيح
� .  

: يف إسناده أبو يسار القرشي سئل عنه أبو حامت الرازي فقال: قال املنذري. �من حديث أيب هريرة ) 4928(أخرجه أبو داود ) 6(
رواه أبو يعلى : وقال) 6/226(وأورده اهليثمي يف امع  �من حديث أنس بن مالك ) 39(، والبزار )90(اهـ وأخرجه أبو يعلى .جمهول

  اهـ .والبزار وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك
  .هذه، ويبدو أن وجودها ضروري الستقامة اجلملة" أن"بدون ] ب[يف  )7(
  .، وهو حتريف واضح"يقصد ترك إصالح]: "ب[يف  )8(
  ].جـ،د[سقط من _ الكالم الذي بني قوسني هنا  )9(
  .، وهو حتريف ملا يف األصل"بعد]: "جـ،د[يف  )10(
  ...".اإلمجاعوهو متعني : "فقد وردت] ب[، أما يف ]جـ،د[هكذا يف  )11(
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الشرع أعلم مبصاحل الناس، وقد أودعها أدلة الشرع، وجعلها أعالما عليها تعرف ا، فترك أدلته : فإن قيل
وأما كون ما ذكرناه من رعاية . لشرع أعلم مبصاحل املكلفني فنعمأما كون ا: قلنا_ لغريها مراغمة ومعاندة له 

: �املصاحل تركًا ألدلة الشرع بغريها فممنوع، بل إمنا تترك أدلته بدليل شرعي راجح عليها، مستند إىل قوله 
 جعل لنا طريقًا إىل �، كما قلتم يف تقدمي اإلمجاع على غريه من األدلة، مث إن اهللا "ال ضرر وال ضرار"

  ...معرفة مصاحلنا عادة، فال نتركه ألمر مبهم، حيتمل أن يكون طريقًا إىل املصلحة وأال يكون
إن عنيتم بكونه قاطعا القطع العقلي الذي ال : قلنا_ إمجاع األمة حجة قاطعة، فال ختالَف : )1(فإن قيل

وإن عنيتم به . ذا املعىن فال نسلّم أن اإلمجاع قاطع_ الواحد نصف االثنني : كقولنا )2(حيتمل النقيض
وإن . إىل دليل قاطع، فقد سبق تفصيل جوابه يف االعتراض على داللة اآلية الثانية من أدلة اإلمجاع )3(استناده

فهو عني الدعوى، وحمل النـزاع بيننا، وعندنا جيوز خالفه بأقوى منه، وقد _ عنيتم به أنه ال جيوز خالفه 
  .بيناه

يف مسائل األحكام رمحة واسعة، فال حيويه حصرهم من جهة واحدة؛ لئال يضيق  خالف األمة: فإن قيل
مصلحة  )4(هذا الكالم ليس منصوصا عليه من جهة الشرع حىت يمتثل، ولو كان لكان : قلنا_ جمال االتساع 

معارض  مث ما ذكرمتوه من مصلحة اخلالف بالتوسعة على املكلفنيالوفاق أرجح من مصلحة اخلالف، فتقدم، 
اتبع بعض رخص املذاهب، فأفضى إىل االحنالل _ تعرض منه، وهو أن اآلراء إذا اختلفت وتعددت  )5(مبفسدة

  :قال بعضهم )6(والفجور، كما
  ...يف كل مسـألة بقول إمام    فاشرب ولُط وازن وقامر واحتجج 

والوطء يف الدبر على ما يعزى إىل يعين بذلك شرب النبيذ، وعدم احلد يف اللواط على رأي أيب حنيفة، 
  ...مالك، ولعب الشطرنج على رأي الشافعي

وأيضا، فإن بعض أهل الذمة رمبا أراد اإلسالم، فيمنعه كثرة اخلالف، وتعدد اآلراء؛ ظنا منه أم 
 �ديث كتابا متشابِهااهللا نزلَ أَحسن الْح�: بالطبع، وهلذا قال اهللا تعاىل )8(؛ ألن اخلالف مبعود عنه)7(خيطئون
أي يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضها بعضا، ال خيتلف إال مبا فيه من املتشاات، وهي  ]23:الزمر[ �متشابِها

على ما " ال ضرر وال ضرار: "�ولو اعتمدت رعاية املصاحل املستفادة من قوله . ترجع إىل احملكمات بطريقها
يكن ذلك شبهة يف امتناع من أراد اإلسالم، من أهل الذمة  )9(ف، فلمال جتد طريق احلكم وانتهى اخلال_ تقرر 

  .الذمة وغريهم
فإما أن ينحصر : هذه الطريقة اليت سلكتها إما أن تكون خطأ فال يلتفت إليها، أو صوابا: فإن قيل

                                      
  ]...جـ،د[هذا االعتراض وجوابه ساقطان من  )1(
  .وهو حتريف..." الذي حيتمل نقيض]: "األصل[يف  )2(
  .وهو حمرف يف نظري عما ذكرته" إسناد]: "األصل[يف  )3(
  .، وهو حتريف"لكن]: "األصل[يف  )4(
  .، وهو حتريف"ملفسده]: "األصل[يف  )5(
  ].جـ،د[هذا املثال وشرحه ليس يف  )6(
  ].جـ،د[سقط هذا التعليل من  )7(
  ".منفور منه]: "جـ،د[يف  )8(
  ].جـ،د[هذا االستنتاج ساقط من  )9(
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فإن احنصر لزم أن األمة من أول اإلسالم إىل حني ظهور هذه الطريقة على خطأ؛ إذ . الصواب فيها أو ال
وإن مل ينحصر، فهي طريق جائزة من الطرق، لكن طريق األئمة اليت اتفقت األمة . مل يقل ا أحد منهم

فاجلواب _  )1("ذ شذ يف الناراتبعوا السواد األعظم، فإنه من ش: "�على اتباعها أوىل باملتابعة؛ لقوله 
أا ليست خطأ ملا ذكرنا عليها من الربهان، وال الصواب منحصر فيها قطعا، بل ظنا واجتهادا، وذلك 

وما يلزم على هذا من خطأ األمة فيما قبله . يوجب املصري إليها؛ إذ الظن يف العرفيات كالقطع يف غريها
 والسواد األعظم الواجب اتباعه هو احلجة . ا غري مسبوق إليهاالزم على كل ذي رأي أو طريقة انفرد

  .السواد األعظم )2(والدليل الواضح؛ وإال لزم أن يتبع العلماء العامة إذا خالفوهم؛ ألن العامة أكثر، وهم
  .أعلم بالصواب �واهللا 

J��� وا���م 	
��8 ا��   

ليست هي القول باملصاحل _ اليت ذكرناها مستفيدين هلا من احلديث املذكور  )3(واعلم أن هذه الطريقة
املرسلة على ما ذهب إليه مالك، بل هي أبلغ من ذلك، وهو التعويل على النصوص واإلمجاع يف العبادات 

  ..واملقدرات، وعلى اعتبار املصاحل يف املعامالت وباقي األحكام
  أد�� ا����دات

م يف أحكام الشرع إما أن يقع يف العبادات واملقدرات وحنوها، أو يف املعامالت وتقرير ذلك أن الكال
غري أن الدليل على احلكم . اعترب فيه النص واإلمجاع وحنومها من األدلة )4(والعادات وشبهها، فإن وقع يف األوىل

وإن . لك ثبت بهأو يتعدد، فإن احتد مثل أن كان فيه آية أو حديث أو قياس أو غري ذ )5(احلكم إما أن يتحد
فإن اتفقت األدلة على إثبات أو نفي ثبت _ تعدد الدليل مثل أن كان آية وحديثًا وقياسا واستصحابا وحنوه 

فإن قبل اجلمع مجع بينهما؛ ألن األصل يف أدلة . ا، وإن تعارضت فيه فإما تعارضا يقبل اجلمع أو ال يقبله
ينهما جيب أن يكون بطريق قريب واضح، ال يلزم معه التالعب الشرع اإلعمال ال اإللغاء، غري أن اجلمع ب

وإن مل يقبل اجلمع، فاإلمجاع مقدم على ما عداه من األدلة التسعة عشر، والنص مقدم على ما . ببعض األدلة
عدا اإلمجاع، مث النص منحصر يف الكتاب والسنة، مث ال خيلو، إما أن ينفرد باحلكم أحدمها أو جيتمعا فيه، فإن 

أو السنة، فإن انفرد به الكتاب، فإما أن يتحد الدليل أو يتعدد، فإن احتد بأن  )6(انفرد به أحدمها فإما الكتاب
احتماليها  )7(كان يف احلكم آية واحدة عمل ا إن كانت نصا أو ظاهرا فيه، وإن كانت جمملة فإن كان أحد

وإن استوى احتماالها يف األدب مع . أو احتماالا أشبه باألدب مع الشرع عمل به، وكان ذلك كالبيان
وقف األمر على  )8(الشرع جاز األمران، واملختار أن يتعبد بكل منهما مرة، وإن مل يظهر وجه األدب فيهما

  .البيان
                                      

  .تقدم خترجيه) 1(
  .، وقد آثرت عودة الضمري إليهم جمموعا"وهو]: "ب،جـ،د[يف  )2(
  .ههنا، وهي زيادة تفسد املعىن" هي"زيادة ] جـ،د[يف  )3(
  .، وهو حتريف"األول]: "ب[يف  )4(
  .يتوحد، أي يكون واحدا فقط؛ بدليل مقابله، وهكذا يف سائر ما يأيت: يقصد )5(
  .، وهو حتريف"فإما الكتاب والسنة]: "ب[يف  )6(
  .، وهو حتريف"إحدى]: "ب[يف  )7(
  .سقط اجلار وارور] جـ،د[يف  )8(
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فإن اتفق مقتضاهن فكاآلية  - كم منه آيتان فأكثر كان يف احل )2(بأن -تعدد الدليل من الكتاب  )1(وإن
فإن : مل يقبل اجلمع )4(بينهن بتخصيص أو تقييد أو حنوه، وإن )3(فإن قبل اجلمع مجع: الواحدة، وإن اختلف

، وليستدل )5(علم نسخ بعضها بعينه، فالعمل على ما سواه، وإن مل يعلم نسخ بعضها، فاملنسوخ منهما مبهم
  .لسنة غريه؛ إذ السنة بيان الكتاب، وهي إمنا تبين ما ثبت حكمه ال ما نسخعليه مبوافقة ا

فإن صح عمل به كاآلية الواحدة، وإن مل يصح _ فإن كان فيه حديث واحد : وإن انفردت السنة باحلكم
أشبه ، وإال فمن االجتهاد إن ساغ، مثل أن يعمل مبا هو )6(مل يعتمد عليه، وأخذ احلكم من الكتاب إن وجد

  .فيه االجتهاد وقف على البيان )7(باألدب مع الشرع، وتعظيم حقه، وإن مل يسغ
، فإن )9(يف الصحة أو تتفاوت )8(فإما أن تتساوى: فإن صحت مجيعها -وإن كان فيه أكثر من حديث 

ال فإن قبل اجلمع مجع بينهما، وإ )9(تساوت يف الصحة، فإن اتفق مقتضاها فكاحلديث الواحد، وإن اختلف
وإن . مبوافقة الكتاب أو اإلمجاع غريه، أو بغري ذلك من األدلة )10(فبعضها منسوخ، فإن تعني وإال استدل عليه

فإن كان الصحيح منها واحدا فكما لو مل يكن يف احلكم إال حديث، وإن كان الصحيح  -مل تصح مجيعها 
ن اجلمع، وإال فبعضها منسوخ كما سبق أكثر من واحد فإن اتفقت عمل ا، وإن اختلفت مجع بينها إن أمك

  .فيما إذا كان مجيع األحاديث صحيحا
فإن اتفق مقتضاها فال إشكال، وهي : فإن كان بعضها أصح من بعض -وإن تفاوتت يف الصحة 

  .فإن قبلت اجلمع مجع بينها، وإن مل تقبله قدم األصح فاألصح )11(وإن تعارض. كاحلديث الواحد
اتفق فكاحلديث الواحد، وإن تعارض مجع بينه إن قبل  )12(فإن: مل به، وإن تعددمث إن احتد األصح ع

  .معني، أو مبهم يستدل عليه مبا سبق: اجلمع، وإال فبعضه منسوخ
 -وإن اختلفا . فإن اتفقا عمل ما، وأحدمها بيان لآلخر أو مؤكد له -وإن اجتمع يف احلكم كتاب وسنة 

فإن اجته نسخ أحدمها باآلخر نِسخ به، وإن مل يتجه فهو حمل نظر : مل ميكن فإن أمكن اجلمع بينهما مجع، وإن
  .وتفصيل، واألشبه تقدمي الكتاب؛ ألنه األصل األعظم، فال يترك بفرعه

  .هذا تفصيل القول يف أحكام العبادات
  أد�� ا������ت

  :أما املعامالت وحنوها فاملتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر
فإن اتفقا فبها ونعمت، كما اتفق النص واإلمجاع . فاملصلحة وباقي أدلة الشرع إما أن يتفقا أو خيتلفا

واملصلحة على إثبات األحكام اخلمسة الكلية الضرورية، وهي قتل القاتل واملرتد، وقطع السارق، وحد 
                                      

  ].جـ،د[، واملناسب ما يف "فإن]: "ب[يف  )1(
  .، وهو حتريف عما أثبتناه"فإن كان]: "جـ،د[يف  )2(
  .، فبقي الشرط هناك دون جواب]ب[سقطت هذه الكلمة من  )3(
  .بالفاء؛ واملكان للواو" فإن مل]: "ب[يف  )4(
  ".ال فاملنسوخ منهما مبهمفإن علم نسخ بعضها بعينه فبها؛ وإ: "هكذا] جـ،د[وردت هذه العبارة يف  )5(
  ".يوجد]: "ب[يف  )6(
  .، وهو حتريف"يتبع]: "ب[يف  )7(
  .، ويتفاوت"يتساوى]: "ب[يف  )8(
  .، وهو حتريف"اختلفت"فقد ورد الفعل فيهما ] جـ،د[، أما ]ب[هكذا يف  )9(
  .فاالستدالل عليه، وهو حتريف]: ب[يف  )10(
  ".فإن اتفق مقتضاها"ه مقابل وهو خطأ؛ ألن" تعارضت: "يف مجيع النسخ )11(
  ...، ففسد املعىن هناك]ب[سقط هذا الشرط والفعل الذي قبله من  )12(
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وإن اختلفا، فإن أمكن . صلحةوالشارب، وحنو ذلك من األحكام اليت وافقت فيها أدلة الشرع امل )1(القاذف ا����	

، مثل أن حيمل بعض األدلة على بعض األحكام واألحوال دون بعض، على وجه ال خيل )2(اجلمع فامجع بينهما
أو بعضها، وإن تعذر اجلمع بينهما قدمت املصلحة على غريها؛ إىل التالعب باألدلة  )3(باملصلحة، وال يفضي

وألن . يف نفي الضرر املستلزم لرعاية املصلحة، فيجب تقدميه، وهو خاص "ال ضرر وال ضرار" :�لقوله 
املصلحة هي املقصودة من سياسة املكلفني بإثبات األحكام، وباقي األدلة كالوسائل، واملقاصد واجبة التقدمي 

  .على الوسائل
oرض ا��������; ��%��...  

كل حكم نفرضه : ارضها، فنقولمث إن املصاحل واملفاسد قد تتعارض، فتحتاج إىل ضابط يدفع حمذور تع
بأن ] [)4(فإن احتدت - فإن متحضت مصلحته . فإما أن تتمحض مصلحته أو مفسدته، أو جيتمع فيه األمران

فإن أمكن حتصيل مجيعها ] بأن كان فيه مصلحتان أو مصاحل[وإن تعددت . حصلت] كان فيه مصلحة واحدة
فإن تفاوتت املصاحل يف االهتمام  -زاد على املصلحة الواحدة وإن تعذر ما . حصل، وإن مل ميكن حصل املمكن

  .ا حصل األهم منها، وإن تساوت يف ذلك حصلت واحدة منها باالختيار، إال أن يقع ههنا مة فبالقرعة
درئ  )5(وإن متحضت مفسدته، فإن احتدت دفعت، وإن تعددت فإن أمكن درء مجيعها درئت، وإن تعذر

فإن تفاوتت يف عظم املفسدة دفع أعظمها، وإن  - واحدة  )6(تعذر درء ما زاد على مفسدة منها املمكن، فإن
  .)7(تساوت يف ذلك فباالختيار، أو القرعة إن اجتهت التهمة

فإن أمكن حتصيل املصلحة، ودفع املفسدة تعني، وإن تعذر  -وإن اجتمع فيه األمران املصلحة واملفسدة 
  .يف األمهية، وإن تساويا فباالختيار، أو القرعة إن اجتهت التهمة )8(تفاوتا فعل األهم من حتصيل أو دفع إن

وإن تعارض مصلحتان أو مفسدتان، أو مصلحة ومفسدة، وترجح كل واحد من الطرفني من وجه دون 
  .اعتربنا أرجح الوجهني حتصيالً أو دفعا، فإن استويا يف ذلك عدنا إىل االختيار أو القرعة_  )9(وجه

، يتوصل به إىل أرجح األحكام غالبا، وينتفي به "ال ضرر وال ضرار: "�فهذا ضابط مستفاد من قوله 
اخلالف بكثرة الطرق واألقوال، مع أن يف اختالف الفقهاء فائدة عرضت خارجة عن املقصود، وهي معرفة 
احلقائق اليت تتعلق باألحكام، وأعراضها ونظائرها، والفروق بينها، وهي شبيهة بفائدة احلساب من جزالة 

  ... الرأي

	 ا����دات؟���ذا �3 ; ��  ���� ا���

                                      
  ].جـ،د[، واملناسب ما يف "وحد القذف]: "ب[يف  )1(
  ].ب[وقد آثرت ما يف ..." فإن أمكن اجلمع بينهما بوجه ما مجع]: "جـ،د[يف  )2(
  .وهو حتريف..." وال يقتضي إىل]: "ب[يف  )3(
] د[بدون مقابل إما، وقد أشارت " إخل... كل حكم تفرضه فإما أن تتمحض مصلحته، فإن احتد: "هكذا] جـ،د[وردت العبارة يف  )4(

؛ ألن املذكور بعد "احتدت، وتعددت"بعد الفعلني " فإن"على " بأن"كما أثبتها هنا غري أين آثرت ] ب[مث عثرت على العبارة يف . إىل هذا] د[
  .ه، ال تفريع عليهكل منهما تفسري ل

  ...".فإن أمكن: "، وهو حتريف؛ ألنه مقابل"تعددت]: "جـ،د[يف  )5(
  .مصلحة، وهو خطأ من الناسخ أو سهو من املؤلف؛ إذ املفسدة هي اليت تدرأ ال املصلحة]: ب،جـ،د[يف  )6(
  ".إن حتققت مة]: "ب[يف  )7(
  .، وهو حتريف"أو يتفاوتان]: "ب[يف  )8(
  ...".فرجع كل واحد من الطرفني وجه دون وجه]: "ب[يف  )9(
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للشرع خاص به،  )1(وإمنا اعتربنا املصلحة يف املعامالت وحنوها دون العبادات وشبهها؛ ألن العبادات حق
وألن غالم أحدنا . وال ميكن معرفة حقه كما وكيفًا وزمانا ومكانا إال من جهته، فيأيت به العبد على ما رسم له

وهلذا ملا تعبدت . إذا امتثل ما رسم له سيده، وفعل ما يعلم أنه يرضيه، فكذلك ههنا ال يعد مطيعا خادما له إال
، وضلوا وأضلوا، وهذا خبالف حقوق املكلفني، فإن �أسخطوا اهللا _ الفالسفة بعقوهلم ورفضوا الشرائع 

  .هي املعتربة، وعلى حتصيلها املعول )2(أحكامها سياسية شرعية وضعت ملصاحلهم، فكانت
املصلحة من  )4(من أدلته؛ ألنا قد قررنـا أن رعاية )3(إن الشـرع أعلم مبصـاحلهم فلتؤخذ: يقال وال

  .وأخصها، فلنقدمها يف حتصيل املصاحل )5(أدلة الشرع، وهي أقواها
مث هذا إمنا يقال يف العبادات اليت ختفى مصاحلها عن جماري العقول والعادات، أما مصلحة سياسة املكلفني يف 

قهم، فهي معلومة هلم حبكم العادة والعقل، فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادا علمنا أنا أُحلنا يف حقو
حتصيلها على رعايتها، كما أن النصوص ملا كانت ال تفي باألحكام علمنا أنا أُحلنا بتمامها على القياس، وهو 

  .إحلاق املسكوت عنه باملنصوص عليه، جبامع بينهما
  .أعلم بالصواب � واهللا

  

* * *  
  

  
   

                                      
  .، وهو حتريف"حق الشرع]: "ب[يف  )1(
  .هو املناسب] ب[بالواو، وما يف " وكانت]: "جـ،د[يف  )2(
  ...".فيؤخذ]: "ب[يف  )3(
  .، وقد رأيت تصحيحها إىل رعاية املصلحة"أن غايت املصلحة]: "ب[، ويف "أن املصلحة]: "جـ،د[يف  )4(
  ...أكثر متشيا مع ما سبق أن قرره] من[، والعبارة بدون "من أقواها]: "ب[يف  )5(
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���d أ���ء ا��:�)�8 ��;��  
] ال[راعيت يف ترتيب املؤلِّفني ما اشتهر به كل منهم من لقب، أو كنية، أو اسم، بعد حذف : ملحوظة

  .من الكىن اليت عرف ا بعض املؤلِّفني كابن تيمية] ابن[اليت تبدأ ا كالغزايل، و من األلقاب 
  :ا���ا"� ا�\�@ـ� -أ

  ]:هـ1338معاصر، كان حيا إىل عام : الشيخ عبد القادر بن أمحد بن مصطفى الدمشقي[ :ابن بدران
  :املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -1

  .م1930بالقاهرة سنة  مطبعة دار الطباعة املنريية
  :نزهة اخلاطر العاطر، على روضة الناظر وجنة املناظر -2

  . هـ1342جزءان، املطبعة السلفية بالقاهرة سنة 

  ]:وما بعدها 62الفصل األول من الباب األول، يف هذه الرسالة، ص: انظر[ :الطـويف
  :اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية -3

تفسري  251تفسري، واألخرى برقم  687إحداها برقم : نسختان منهخمطوط، بدار الكتب 
  .تيمور

  :اإلكسري يف قواعد التفسري -4
  .مبعهد إحياء املخطوطات العربية) 793-646( 940نسخة مصورة مبكتبة األزهر، وفيلم 

  :البلبل يف أصول مذهب ابن حنبل -5
  ).1(من  3143وفيلم ) 725(مبعهد إحياء املخطوطات العربية من  3142فيلم 
  :شرح األربعني النووية -6

  .حديث التيمورية، بدار الكتب، والنسختان خمطوطتان: 446، 328
  :الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية -7

  .جماميع 228خمطوطة حمفوظة بدار الكتب حتت رقم 
  :خمتصر الزبيدي -8

  .بحديث، بدار الكت: 487خمطوطة يف جملدين، حتت رقم 
  ..]:مجال الدين، الشيخ احملقق، دمشقي معاصر[ :القامسي

مطبوعة مع ) كما مسى هو ما جرده من شرح الطويف لألربعني(رسالة الطويف يف املصاحل  - 9
هـ، ويف العدد العاشر من الد التاسع 1324جمموعة رسائل يف املطبعة األهلية ببريوت، سنة 

  .مبجلة املنار، ويف العدد األول من السنة الثانية مبجلة رسالة اإلسالم
لشيخ عالء الدين، علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا ابن أيب الفتح العسقالين املتوىف قاضي القضاة ا[ :الكناين

  ]:هـ776عام 
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وهو خمطوط مبكتبة شرح خمتصر الروضة، الذي اختصره الطويف من روضة الناظر البن قدامة،  - 10
  .أصول الفقه 283األزهر حتت رقم 

  ا���ا"� ا����� -ب
  ]:هـ631لي بن أيب علي بن حممد، املتوىف سنة سيف الدين أبو احلسن ع[ :اآلمدي

  :اإلحكام يف أصول األحكام -11
  .هـ1332أربعة أجزاء، مطبعة املعارف مبصر 

فقيه من أعيان املالكية، يلقب مبالك : أبو حممد، عبد اهللا بن عبد الرمحن أيب زيد النفراوي[: أبو زيد القريواين
  ]:هـ386األصغر، تويف عام 

  :الرسالة يف اعتقاد أهل السنة -12
  .طبعة أوىل مبطبعة السعادة

  ]:هـ182يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكويف، الفقيه العالمة، صاحب اإلمام أيب حنيفة، تويف عام [ :أبو يوسف
  .طبع اهلند: الرد على سري األوزاعي -13

  ..].حممد حمسن، نزيل سامراء، الطهراين الشيعي، معاصر[ :أغا بزرك
  :الذريعة إىل تصانيف الشيعة -14

  .هـ1355طبع منه ستة أجزاء، يف ست جملدات، مبطبعة الغرى يف النجف 
  ..]:املستشار الفين لدار الكتب، واألستاذ السابق بكلية آداب القاهرة.. األستاذ الشيخ[ :أمني اخلويل

  :مالك بن أنس -15
مطبعة عيسى البايب . ت متصلة يف الثالثةترمجة حمررة، مطبوع يف ثالثة أجزاء، بأرقام للصفحا

  .هـ1370احلليب سنة 
تويف عام : عضد الدين، عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار، عامل باألصول واملعاين والعربية[ :اإلجيي

  ]:هـ756
  .شرح خمتصر املنتهى البن احلاجب -16

  ]:هـ256 إبراهيم بن املغرية، تويف عاماحلافظ احلجة، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن : [البخاري
  :صحيح البخاري -17

  .هـ1312املطبعة األمريية . يف تسعة أجزاء
 :]مستشرق أملاين معاصر[ )Brocklemann(بروكلمان 

  ):باألملانية(تاريخ األدب العريب  -18
  .133، وملحقه ص108ص 2جـ

  ]:هـ458أبو بكر، أمحد بن احلسني بن علي، من أئمة احلديث، تويف عام [ :البيهقي
  :السنن الكربى -19

  ).األوىل(مطبوع يف عشرة أجزاء حبيدر أباد 
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  ]:هـ791مسعود بن عمر بن عبد اهللا، سعد الدين، املتوىف عام [ :التفتازاين ا����	

  :التلويح إىل كشف غوامض التنقيح -20
  .حواشيف ثالثة أجزاء، ومعه عدة 

  ).أوىل(هـ 1322املطبعة اخلريية بالقاهرة 
 .شرح خمتصر املنتهى، البن احلاجب -21

عبد اهللا بن أيب  اإلمام اتهد تقي الدين أبو العباس، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن[ :ابن تيمية
  ]:هـ728القاسم، املتوىف سنة 

 :القياس يف الشرع اإلسالمي -22

  .هـ1346السلفية مبصر،  مطبوع باملطبعة
  :جمموع الفتاوى الكربى -23

  .مطبوع يف ثالثة أجزاء، مبطبعة الكردستان العلمية، مبصر
  ]:هـ370أبو بكر أمحد بن علي الرازي، انتهت إليه رياسة احلنفية ببغداد يف عصره، تويف عام [: اجلصاص

 .هأصول الفق: 26احملفوظة بدار الكتب حتت رقم : أصول اجلصاص -24

  ]:هـ1337الشيخ حممد، مفيت تونس األسبق، معاصر، تويف عام [ :جعيط
 .جزءان.. منهج التحقيق والتوضيح، حاشية على التنقيح للقرايف -25

  .هـ1340بتونس  11مطبعة النهضة، ج اجلزيرة عدد 
  ].هـ478أبو املعايل، عبد امللك بن حممد، إمام احلرمني، الشافعي، تويف عام [ :اجلويين

  :ربهان يف أصول الفقهال -26
  ].أصول الفقه: 714[بدار الكتب  مصورة نسخة

  ]:هـ646مجال الدين عثمان بن عمر أيب بكر بن يونس، املصري املالكي، تويف عام [ :ابن احلاجب
  ).مطبوع مع شروحه السابقة.. (خمتصر املنتهى -27

  ]:هـ1066تويف . مؤرخ تركي األصل متعرب. مصطفى بن عبد اهللا كانب شليب[ :حاجي خليفة
  ...كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جزءان، مطبوع -28

شهاب الدين، أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين، من أئمة العلم والتاريخ، تويف عام [ :ابن حجر
  ]:هـ852
  :املائة الثامنةلدرر الكامنة، يف أعيان ا -29

  .هـ1349أربعة أجزاء، طبعة دار املعارف باهلند 
  ]:هـ456أبو حممد، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري، تويف عام [ :ابن حزم

  :حكام يف أصول األحكام، يف مثانية أجزاءاإل - 30
  .هـ)1348 - 1345(الطبعة األوىل مبطبعة السعادة 
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  ]:هـ726تويف عام . ف بن املطهر، شيعياحلسن بن يوس[ :احللي
  ):عند الشيعة(ذيب الوصول إىل علم األصول  -31

  .هـ1308طبع العجم 
  ]:هـ1332أبو حممد عبد اهللا بن محيد بن سلوم، الساملي اإلباضي، تويف عام [ :ابن محيد

 :مشس األصول -32

  .ألفية يف علم األصول، على مذهب اإلباضية
 : السابقة] مشس األصول[طلعة الشمس شرح  -33

  ".أصول فقه النحل بدار الكتب املصرية 33"مطبعة املوسوعات بباب اخللق 
  ]:اإلمام مريزا حممد باقر املوسوي، اخلوانساري امليالد، األصفهاين املوطن واملهاد[ :اخلوانساري

 :روضات اجلنات، يف أحوال العلماء والسادات -34

  .هـ 1307عام  طبع حجر بطهران
  ]:هـ بقليل300أبو احلسني عبد الرمحن بن حممد بن عثمان اخلياط املعتزيل، تويف بعد سنة [: اخلياط

 .االنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد، بتحقيق الدكتور نيربج -35

  .هـ1344طبع دار الكتب املصرية 
عبد الرمحن بن أمحد بن رجب السالمي البغدادي، مث الدمشقي، حافظ للحديث وفقيه حنبلي، [ :ابن رجب

  ]:هـ795تويف 
  :لذيل على طبقات احلنابلةا -36

  .تاريخ، يف ثالثة أجزاء 1523نسخة مصورة بدار الكتب حتت رقم ) أ(
  .هـ1373نسخة مطبوعة يف جزءين، مبطبعة السنة احملمدية ) ب(

  ]:هـ595حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد، املتوىف عام [ :يدابن رشد احلف
  :بداية اتهد واية املقتصد -37

  .م1938الطبعة األوىل مبطبعة االستقامة . جزءان، بتحقيق الشيخ حممد شاكر
  )]:م1935(هـ 1353السيد حممد، صاحب املنار، تويف [ :رشيد رضا

  :القرآن احلكيم تفسري -38
  .هـ1367املنار، الثالثة مطبعة 

 .م1906هـ 1324الد التاسع : جملة املنار -39

  ...]:خري الدين، معاصر[ :الزركلي
  :عالماأل -40

  .هـ1345طبعة املطبعة العربية مبصر عام . قاموس تراجم، يف ثالثة أجزاء بأرقام متصلة
  ]:هـ538، تويف عام جار اهللا أبو القاسم، حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي[ :الزخمشري
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 ]:جزءان[أساس البالغة  -41

  .هـ1341طبع دار الكتب املصرية 
  ]:هـ703أبو حممد فخر الدين بن علي بن حمجن، البارعي، احلنفي، املتوىف عام [ :الزيلعي

يف ستة أجزاء طبع : تبيني احلقائق على كنـز الدقائق، وهو املشهور باسم شرح الكنـز - 42
 . بوالق

  ]:هـ483مشس األئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل، احلنفي، املتوىف عام [: السرخسي
  :بسوط يف فقه احلنفيةامل - 43

  .هـ1324مطبوع يف ثالثني جزًءا مبطبعة السعادة عام 
جالل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين، اخلضريي، الشافعي، تويف عام [ :السيوطي

  ]:هـ911
  :جزءان... يف علوم القرآناإلتقان  - 44

 .هـ1360الثالثة ] التجارية[طبعة مصطفى حممد 

 :األشباه والنظائر يف فقه الشافعية - 45

  .طبعة مصطفى حممد
  ]:هـ790تويف عام . إبراهيم بن موسى بن حممد، من خلم، مالكي[ :الشاطيب

  :االعتصـام - 46
  .هـ1331يف ثالثة أجزاء، مطبعة املنار 

  ):عنوان التعريف بأسرار التكليف(أو وافقات امل - 47
  .هـ1341يف أربعة أجزاء بتعليق األستاذ الشيخ حممد اخلضر حسني، املطبعة السلفية 

اإلمام حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، اهلامشي القرشي املطليب، تويف عام [ :الشافعي
  ]:هـ204
  .احلليب وأوالدهمطبعة البايب : رسالة يف أصول الفقهال - 48

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا، الشوكاين، الصفاين، من أئمة الزيدية اتهدين، تويف [ :الشوكاين
  ]:هـ1250
  :إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول - 49

  .هـ1327مطبعة صبيح مبصر 
  ]:هـ764تصانيف، تويف مؤرخ، كثري ال أديب. صالح الدين، خليل بن أيبك بن عبد اهللا[ :الصفدي

 :أعيان العصر - 50

  .تاريخ 1091نسخة مصورة بدار الكتب حتت رقم 
  ]:هـ321أبو جعفر، أمحد بن حممد بن سلمة األزدي الطحاوي، فقيه حنفي مصري، تويف [ :الطحاوي
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 :طبع اهلند: معاين اآلثار - 51

  ]:السيد حممد األمني احلسيين نزيل دمشق، معاصر[ :العاملي
 :أعيان الشيعة - 52

  .جملدا قبل احلرب األخرية، مبطبعة ابن زيدون بدمشق 14طبع منه بإشراف مؤلفـه 
  ]:أستاذ الشريعة اإلسالمية السابق جبامعة القاهرة.. األستاذ الشيخ[: عبد الوهاب خالف
  .م1951الطبعة األوىل : جتهاد بالرأياال - 53
 :الناس وتطورهم مصادر التشريع اإلسالمي مرنة تساير مصاحل - 54

  .حبث يف الد اخلامس عشر من جملة القانون واالقتصاد
  ]:حممد بن نظام الدين األنصاري[ :عبد العلي

  .هـ1322املطبعة األمريية : فواتح الرمحوت - 55
  ]:هـ660سلطان العلماء، أبو حممد عز الدين بن عبد السالم املصري، شافعي، تويف عام [ :العز بن السالم
 .هـ1353جزءان، طبع املكتبة احلسينية جبوار األزهر : اعد األحكام يف مصاحل األنامقو - 56

أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية اخلرطوم اجلامعية، ووكيل كلية دار العلوم .. األستاذ الشيخ[ :علي حسب اهللا
  ]:سابقًا

 :أصول التشريع اإلسالمي - 57

  .هـ1371طبعة أوىل مبطبعة العلوم 
 :املسائل الشرعيةعيون  - 58

  .هـ1370طبعة ثانية مبطبعة العلوم 
  ]:هـ1089أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي، املتوىف عام [: ابن العماد

  :شذرات الذهب - 59
  .هـ1350أجزاء، مكتبة القدسي،  10

  ]: هـ505حممد بن حممد بن حممد، الغزايل، الطوسي، الشافعي، املتوىف عام [ :الغزايل
 .هـ1322األمريية ببوالق : املستصفى، جزاءن - 60

  ]:هـ979تقي الدين، أبو البقاء، حممد بن شهاب الدين أيب العباس، الفتوحي، حنبلي، تويف عام [ :الفتوحي
  :شرح الكوكب املنري، املسمى املختصر املبتكر شرح املختصر - 61

  .هـ1372مطبوع مبطبعة السنة احملمدية، أوىل 
  ]:هـ690تاج الدين عبد الرمحن بن إبراهيم بن سباع الفزازي، الشافعي، املتوىف عام [ :ابن الفركاح
  .أصول الفقه 716نسخة خمطوطة بدار الكتب، حتت رقم : شرح الورقات - 62
الشيخ جمد الدين حممد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر الفريوزابادي الشريازي املتوىف عام [ :الفريوز آبادي



  

  


	 ا������   153 ��ا���
 ا����	

  ]:هـ816
  :لقاموس احمليطا - 63

  .هـ1289أجزاء مبطبعة دار الطباعة  4مطبوع يف 
الشيخ موفق الدين املقدسي، أحد األئمة األعالم، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد ابن حممد احلنبلي، [ :ابن قدامة

  ]:هـ620تويف عام 
  :ملغين يف الفقه على مذهب اإلمام أمحدا - 64

  .الطبعة الثالثة مبطبعة املنار
  ]:هـ684شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس، املتوىف عام [: القرايف

 :شرح تنقيح الفصول يف علم األصول -65

هـ حباشية عليه للشيخ حممد جعيط، وطبع النهضة بتونس عام 1340طبع تونس 
  .هـ حباشية عليه للشيخ حممد اخلضر حسني1341

  ]:هـ751تويف عام . أبو عبد اهللا، مشس الدين حممد بن أيب بكر، احلنبلي اتهد[ :ابن القيم
 :إعالم املوقعني، يف ثالثة أجزاء -66

  .طبع الكردي، مبطبعته ومطبعة النيل مبصر
  :الطرق احلكمية، يف جملد واحد -67

  .هـ1317مطبعيت اآلداب واملؤيد عام 
 :مفتاح دار السعادة، جزءان -68

  .هـ1322السعادة عام مطبعة 
  ]:هـ774عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي املتوىف سنة [ :ابن كثري

 .هـ1351مطبعة السعادة : البداية والنهاية -69

  ]:هـ1304الشيخ أبو احلسنات حممد عبد احلي بن عبد احلافظ األنصاري األيويب، املتوىف عام [: اللكنوي
  . هـ1292طبع اهلند عام : لتعليق املمجدا -70
  ]:أستاذ الشريعة اإلسالمية جبامعة القاهرة، ووكيل كلية احلقوق ا... األستاذ الشيخ[ :حممد أبو زهرة
 :أبو حنيفة -71

  .م1945طبعة أوىل عام 
 :مالك -72

  .م1946طبعة أوىل عام 
  :ابن حنبل -73

  .م1947طبعة أوىل عام 
  :لشافعيا -74

  .م1947ثانية عام طبعة 
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  ]:شيخ األزهر السابق... األستاذ السيد[ :حممد اخلضر حسني ا����	

 :تعليقات على املوافقات يف أصول األحكام للشاطيب -75

  .هـ1341املطبعة السلفية 
  ]:شيخ جامع الزيتونة بتونس... األستاذ السيد[ :حممد الطاهر بن عاشور

 .التوضيح والتصحيح ملشكالت كتاب التنقيح -76

  .هـ1341مطبعة النهضة بتونس سنة ): حاشية على تنقيح الفصول للقرايف(
 :مقاصد الشريعة اإلسالمية -77

  .هـ1366تونس سنة  19املطبعة الفنية بنهج املفيت 
  ]:األستاذ السابق مبعهد املعلمات بالزمالك[ :حممد عبد اجلواد
  :تقومي دار العلوم -78

  ).م1952 - 1951(ط دار املعارف مبصر 
  ]:األستاذ الشيخ، أستاذ الشريعة املساعد حبقوق اإلسكندرية[ :حممد مصطفى شليب
 :رسالة يف أصول الفقه، حصل ا على درجة األستاذية من األزهر: تعليل األحكام -79

  .هـ1366مطبعة األزهر 
  ]:أستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية حقوق عني مشس.. األستاذ الدكتور[ :حممد يوسف موسى
  .م1953أوىل عام : ألموال ونظرية العقدا -80
  .م1953أوىل عام ): منهج وتطبيقه(البيوع  -81

  ]:هـ885علي بن سليمان بن أمحد الدمشقي، الفقيه األصويل احلنبلي، املتوىف سنة [ :املرداوي
 :حترير املنقول وذيب علم األصول -82

  .أصول الفقه: 302خمطوط بدار الكتب 
املتوىف . الفضل مجال الدين بن مكرم بن منظور، اإلفريقي، املصري، األنصاري، اخلزرجيأبو [: ابن منظور

  ]:هـ711سنة 
 :لسان العرب -83

  .هـ1300طبع املطبعة األمريية عام 
  ]:هـ970زين الدين بن إبراهيم بن جنيم املصري، احلنفي، املتوىف عام [: ابن جنيم

  :ألشباه والنظائر، يف فقه احلنفيةا -84
  .بع دار الطباعة العامرة بتركياط

  ]:هـ626شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي الرومي البغدادي، املتوىف عام [ :ياقوت
 .هـ1324أوىل عام . مطبعة السعادة: معجم البلدان -85

  :املؤلف جمهول
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  :أصول الفقه عند الشيعة -86
أصول تيمور بدار : 62رقم  ، وهي حمفوظة حتت]هـ1205خمطوطة نسخت عام [

  .الكتب املصرية
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!ــ�س ا�Tــ�م  
  :روعي يف وضع هذا الفهرس

  .اقتصاره على أعالم األشخاص -1
  .ترتيبه حسب العلم األشهر، كنية أو لقبا أو امسا -2
حرف  يف األعالم املبدوءة بإحدامها، أو ما معا كابن القيم؛ فقد وضع يف] ابن[و ] ال[عدم اعتبار  -3

  .القاف
  )أ( 

  176، 63، 62، 56، 49، 46        اآلمدي
  267، 172    �إبراهيم اخلليل 

    84    أبو إسحاق الربمكي
، 102، 101، 100، 99، 98، 95، 92، 44، 43، 42، 41، 29  �أبو بكر الصديق 

103 ،172  ،265 ،268  
  271، 265، 203، 61، 60، 58، 53، 47  )اإلمام(أبو حنيفة النعمان 

  88    ]النحوي[حيان أبو 
   269، 259، 151، 96، 95، 92، 74، 73، 62  أبو داود 

  46    أبو زيد الدبوسي
  87      أبو شامة
   266، 150، 92      �أبو شاه 

   260، 149      �أبو موسى 
، 266، 263، 259، 247، 237، 172، 150، 92، 66، 54  �أبو هريرة 

268 ،269  
  263، 60، 59 )صاحب أيب حنيفة(أبو يوسف 

  23، 20      أمحد إبراهيم
، 264، 263، 195، 117، 113، 104، 82، 75، 70، 62، 47  )اإلمام(أمحد بن حنبل 

265  
  265  أمحد بن عبد اهللا اخلوشاري

  107، 93، 90  )كمال الدين جعفر(األدفوي 
  88    إمساعيل بن اخلباز
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  85    إمساعيل بن الطبال
  67      إصبع بن الفرج

  62      أمني اخلويل
  73، 42، 41، 39      كأنس بن مال
  59      األوزاعي 

  
  )ب(

، 100، 96، 95، 92، 88، 56، 54، 42، 41، 39، 38، 29  البخاري
149 ،150 ،151 ،263 ،265 ،266 ،267 ،268  

  90، 89    بدر الدين بن احلبال 
  221، 163، 120، 119، 118، 82    ابن بدران الدمشقي

  88، 87        الربزايل
  218، 112، 111، 110، 109، 108  )األملايناملستشرق (بروكلمان 
  84      ابن البوقي 

  264، 263، 237، 150، 92، 66، 47، 44، 42، 39، 30  البيهقي
  )ت(

  263، 259، 146، 123، 112، 109، 74، 73، 39  الترمذي
  48    )سعد الدين(التفتازاين 

  263        التميمي
  85، 84    )جمد الدين(ابن تيمية 
  197، 195، 188، 187، 185، 94، 89، 87، 70  )تقي الدين(ابن تيمية 

  )ج(
  49، 46      اجلصاص
  84      ابن جين 

    266، 265      ابن اجلوزي 
  62، 61، 56، 53، 52، 48    )إمام احلرمني(اجلويين 

  )ح( 
   34      حامت الطائي
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  85، 62، 48      ابن احلاجب
  217، 198، 91، 90، 89، 88    )سعد الدين(احلارثي 
  90، 89    )الدينمشس (احلارثي 

، 197، 189، 107، 114، 108، 93، 86، 83، 82، 81، 47    ابن حجر 
226 ،264  

  41    �حذيفة بن اليمان 
  259، 176، 76      ابن حزم 

  22، 21، 20      حسن منصور
  98، 41        حفصة 

  18      محزة فتح اهللا
  88      ابن محزة

  77  ]إباضي[ابن محيد الساملي 
  )خ(

  29      خالد بن الوليد
  169، 41، 19      اخلضري 
  237، 38  )�أبو سعيد (اخلدري 
  84        اخلرقي 

  263، 127    )فخر الدين(اخلطيب 
  33، 31      اخلوارزمي 

   226، 104، 82، 19    اخلوانساري الشيعي
  178      اخلياط املعتزيل

  )د(
   266، 237      الدارقطين 

  85        الدقوقي
   238، 216، 70      ابن دقيق العيد

  18 )مستشار املعارف اإلجنليزي(دنلوب 
  )ذ(

  263، 88، 86، 85        الذهيب
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  49، 46    )فخر اإلسالم(الرازي 
  ، 91، 90، 88، 86، 83، 82، 81، 66  ابن رجب

92 ،93 ،94 ،103 ،105 ،108 ،109 ،107 ،186 ،193 ،195 ،
197 ،190 ،207 ،217 ،226 ،229 ،237  

  66      ابن رشد احلفيد
  191      رشيد رضا

  85    لرشيد بن القاسم ا
  120      ابن الرضا 
  85      ابن روزبة

  )ز(
  88      ابن الزبيدي
  216      الزركشي 
  81    )خري الدين(الزركلي 
  84      الزريرايت

  30      الزخمشري
  42، 41، 29      زيد بن ثابت 

  60      الزيلعي 
  120    زينب بنت الكمال 

  
  )س(

  85      ابن الساعايت
  60      السرخسي 

  18    )الزعيم(سعد زغلول 
  41    سعيد بن العاص

  217، 103، 92  )شيخ الرافضة(السكاكيين 
  104    سليمان بن خالد

  84      السمعاين 
  88        سيبويه
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  226، 109، 104، 86، 82، 81، 56      السيوطي 
  )ش(

، 201، 200، 75، 69، 67، 65، 64، 62، 58، 44، 42، 30  الشاطيب
202 ،203  

، 263، 239، 210، 111،        75، 61، 58، 53 ،52، 51، 47  )اإلمام(الشافعي 
264 ،265 ،271  

  70، 31      الشوكاين
  266، 264    ]أبو الفرج[الشريازي 

  
  )ص(

  226، 111، 108، 104، 93، 90، 86، 82، 81  الصفدي
  )ط(

  20      طه حسني
  59، 42، 30      الطحاوي

  )ع(
   267، 237، 98، 96، 95، 91)أم املؤمنني رضي اهللا عنها(عائشة 

  120    عائشة بنت املسلم
  20، 18، 17      عاطف بركات

   103) السيد حممد األمني احلسيين(العاملي 
  96  �العباس بن عبد املطلب 

، 260، 259، 247، 237، 148، 119، 102، 100، 66، 47  �ابن عباس 
265  

  18    عبد احلكيم بن حممد
  41  عبد الرمحن بن احلارث بن هشام

  85 )  احلفيد(عبد الرمحن بن سليمان احلراين 
  19    عبد العزيز جاويش
  26، 9، 5    عبد العظيم معاين
  41    عبد اهللا بن الزبري

  200    عبد اللطيف السبكي
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  88    عبد املؤمن بن خلف 
  84)البغدادي(عبد املؤمن بن عبد احلي 

  210، 209، 197، 37    عبد الوهاب خالف
  21، 20    عبد الوهاب خري الدين

  19    عبد الوهاب النجار
  67    )حممد بن أمحد(العتيب 

   260، 259، 148، 100، 43، 42، 41    �عثمان بن عفان 
  203، 66      ابن العريب

  84، 55، 53، 32  عز الدين بن عبد السالم
  99      ابن عطية

  18  )الشيخ(عفيفي الباجوري 
  71    ابن عقيل احلنبلي 

  69  )احلافظ أبو سعيد(العالئي 
  ، 145، 119، 101، 94 ،91، 72، 43، 42      �بن أيب طالب علي 

202 ،256 ،268   
  210، 199، 26، 9      علي حسب اهللا
  16    علي مبارك باشا

  108، 87، 83، 82      ابن العماد
  ، 93، 92، 91، 72، 44، 43، 41، 29    �عمر بن اخلطاب 

99 ،101 ،102 ،150 ،170 ،172 ،186 ،266 ،268  
  65    العزيزعمر بن عبد 
  85      عمر بن مكرم
    237      عمر بن حيىي

    260، 172        عمار
  )غ(

، 168، 69، 62، 61، 54، 52، 49، 48، 46، 33، 31، 30  الغزايل
169 ،171  

  )ف(
  100، 96، 95  فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها

  221، 190، 120  )شهاب الدين(الفتوحي 
  176    ابن الفركاح الدمشقي
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  85    فضلي بن اجليلي 
  30      الفريوز آبادي

  )ق(
  67      ابن القاسم

، 226، 225، 221، 191، 135، 134، 133، 89، 82، 71، 31  )مجال الدين(القامسي 
227 ،228 ،229 ،230 ،237 ،240  

  121، 117، 88، 84، 72)  موفق الدين املقدسي(ابن قدامة 
  263، 70، 61        القرايف

  93، 86      القطب احلليب
  85    )أبو بكر(القالنسي 

  197، 195، 188، 187، 185، 73، 72، 71  ابن قيم اجلوزية
  )ك(

  84    )أبو اخلطاب(الكلوذاين 
  190، 117، 113، 87  ) عالء الدين(الكناين العسقالين 
  190، 113  )أمحد بن إبراهيم(الكناين العسقالين 

  )ل(
  59      )عبد احلي(اللكنوي 

  )م(
  259، 237، 148، 145، 73، 47، 39      ابن ماجه 

  265، 264  مأمون بن أمحد السلمي 
، 95، 90، 75، 70، 67، 66، 65، 63، 62، 61، 56، 47، 10  )اإلمام(مالك بن أنس 

153 ،162 ،183 ،186 ،195 ،203 ،207 ،203 ،237 ،248 ،
263 ،264 ،265 ،271 ،272  

  96      مالك بن أوس
    263      ابن املبارك

  84        املتنيب 
  199    الدين اخلطيب حمب

   210، 195، 186، 105، 61، 26، 22، 15، 13، 9، 5  حممد أبو زهرة 
  263، 60، 59  )صاحب أيب حنيفة(حممد بن احلسن 
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  194، 193، 192    حممد زاهد الكوثري
  26، 9، 5      حممد الزفزاف

  17      حممد زيد
  17      حممد سالمة

  207، 205، 203    حممد الطاهر بن عاشور
  21، 18، 17      حممد عبده

  21    حممد عفيفي عبد اهللا
  17    حممد كامل مرسي

  194، 188، 193، 134، 31    حممد مصطفى شليب
  208، 200، 199    حممد يوسف موسى 

  200      حممود النواوي
  89، 90  )قاضي املالكية(ابن خملوف 

  222، 190، 120      املرداوي
  88، 87        املزي

  267، 261 ،260، 172، 149، 148، 42      ابن مسعود
، 247، 151، 150، 102، 95، 96، 92، 59، 56، 54، 39، 38  مسلم

257 ،262 ،263 ،365 ،266 ،267  
  29    الكذاب  ةلميمس

  18  )الزعيم(مصطفى كامل 
  20      مصطفى عناين

  103، 92        املطري
  38        معاوية 

  193، 107، 93، 92، 91، 82      ابن مكتوم
  30      ابن منظور 

  268    )أبو يعلى(املوصلي 
  172، 85  )علي بن احلسني(املوصلي 
  85، )85-84(  )حممد بن احلسني(املوصلي 

  62      ابن مهدي
  19، 18    )الشيخ حممد(املهدي 
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  )ن(
  60    ابن جنيم املصري
  72      نصر بن حجاج
  85      النصر الفاروقي
    256، 178      النظَّام املعتزيل

  67    )أبو زيد(النفراوي 
  123، 66  )صاحب األربعني(النووي 

  )ي(
  186، 183    حيىي بن حيىي الليثي 
  65    يزيد بن عبد امللك

  96      �يعقوب 
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!�س ا�� ] ��ت   
  

  :يف هذه الرسالة: أوالً

    ........................................بني يدي هذه الرسالة 
    .............................................ترمجـة املؤلف 

  ...............................................إمجايل فهرس 

    .......بقلم األستاذ الكبري الشيخ حممد أبو زهرة : تقدمي الرسالة
   ] ........مصادره -منهجه  -أهداف البحث : [مقدمة املؤلف

  متهيـــــد
  )املصلحة قبل الطويف(

)27 – 78( 

 

  ...............................................ما املصلحة؟ 

يف اصطالح األصوليني  - يف استعمال اللغويني  - يف نظر الصحابة 
  ..........................نتائج  -رأي يف تعريف املصلحة  -

  :املصلحة يف أدلة الشارع

 -قرا احلكم حبكمته  - عدم تعرضها للتفريع : يف نصوص القرآن
   ........................................تقريرها ملبادئ عامة 

   أنواع السنة، وصلة كل منها برعاية املصلحة : يف نصوص السنة

  اإلمجاع بني الشورى ورعاية املصلحة : يف األحكام امع عليها

مرجع كل علة إىل  - ابتناء القياس على علة : يف األحكام املقيسة
  ....................................................املصلحة 

  

  :املصلحة دليل شرعي

مجع الناس على املصحف  -مجع القرآن : يف فتاوى الصحابة
اخلالفة بني والية العهد  -تقدير حد لشرب اخلمر  -اإلمام 

 -الطالق الثالث على عهد عمر  -تضمني الصناع  -والشورى 
   ........عدم قطع السارق يف عام ااعة  - قتل اجلماعة بالواحد 

متهيد يف املناسب واملرسل والعلة واحلكمة : يف مذاهب األئمة األربعة
  ........................................................والسبب 

 

رأي اجلويين والغزايل والعز بن عبد السالم  -الشافعي واملصلحة 
فروع أفىت فيها الشافعية مراعني  -افعية رأي املتأخرين من الش -

  .........................اآلمدي واملناسب املرسل  - املصلحة 

فتاوى  - فتاوى رويت عنه وعن صاحبيه  -أبو حنيفة واملصلحة 
   ..............................استحسان اإلمام  -يف املذهب 

 ابن احلاجب وهل يقطع بأن مالكًا مل يقل ا؟  -مالك واملصلحة 
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أدلة املالكية على اعتبار  - اآلمدي الشافعي وهل يشكك؟ - 
 - فتاوى مبنية على رعايتها  - شروطهم العتبارها  -املصلحة 

 -مالك يستحسن  - فتاوى خصصت فيها النصوص باملصلحة 
  ...........................أنواع املصلحة ومكمالت كل نوع 

ابن القيم واملصلحة  - ابن تيمية واملصلحة  - أمحد بن حنبل واملصلحة 
شروط  - من فتاوى أصحاب اإلمام  - فتاوى رويت عن اإلمام  - 

   ..........................................احلنابلة العتبار املصلحة 

  .........................................الظاهرية واملصلحة 

  ...........................................الشيعة واملصلحة 

  .........................................اإلباضية واملصلحة 

  الباب األول
  جنم الدين الطويف

)79 – 129( 

 

   ):ومذهبه.. حياته(الفصل األول 

اختالف املؤرخني يف  - من هو؟ نسبته إىل طوىف وصرصر وبغداد 
 - رأي يف حتديد العامني ودليله  - حتديد عام مولده وعام وفاته 

 -تردده على صرصر  -نشأته يف طوىف : [حقائق يف حياة الطويف
الزريرايت  -ابن البوقي : [شيوخه يف هذه البالد] انتقاله إىل بغداد

احلفيد  -إمساعيل بن الطبال  - القاسم  الرشيد بن -املوصلي  -
اإلمجاع على علمه وفضله  - حريته وجرأته ]. القالنسي -احلراين 

 -رحلته إىل دمشق  - اشتهاره بالذكاء الشديد  - وصالحه 
 -] ابن محزة -الربزايل  -املزي  - ابن تيمية : [شيوخه يف دمشق

بن خلف عبد املؤمن : [شيوخه يف القاهرة -حضوره إىل القاهرة 
تدريسه يف ]. أبو حيان النحوي -سعد الدين احلارثي  -

  .............حمنته يف القاهرة  -املدرستني املنصورية والناصرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

القاهرة تسيء استقبال  -منشأ هذا االام  -اام الطويف بالتشيع 
 - احلنابلة أوذوا يف القاهرة حينذاك  -ابن تيمية يف نفس العام 

 -أقوال لبعض املؤرخني  - حرية الطويف ومتسك احلارثي باألثر 
ماذا قال الطويف عن الشيعة  -مغالطات يف كالم ابن رجب 

   .......هل ميكن أن يكون الطويف شيعيا؟  - والرافضة يف كتبه؟ 

  )ثقافته وآثاره العلمية(الفصل الثاين 
ثروته  -حلرة ذكاء الطويف وسعة اطالعه، وجرأته يف إبداء آرائه ا

مؤلفاته يف علوم القرآن  - العلمية اليت تربو على أربعني مصنفًا 
 - مؤلفاته يف أصول الدين وأصول الفقه وفروعه  -واحلديث 

هل له  -مؤلفاته يف اللغة العربية واألدب وبعض املواد األخرى 
كتبه  -مؤلفاته احملفوظة بدار الكتب  -كتب مطبوعة يف القاهرة؟

 خمطوطات له على أفالم مبعهد  -ا مكتبة األزهر اليت حتتفظ 
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) 114(اإلكسري يف قواعد التفسري : تعريف باملخطوطات اليت عثرنا عليها
الصعقة الغضبية يف الرد على ] 117[خمتصر الروضة القدامية وشرحه 

اإلشارات اإلهلية ] 123[شرح األربعني النووية ] 122[منكري العربية 
   ) ......................................126(إىل املباحث األصولية 

  الباب الثاين
  الطويف واملصلحة

)131 – 211( 

 

  :متهيد

الطويف والقامسي واملنار  - ماذا قال الطويف يف املصلحة، وأين قاله؟
   ..............................منهج الباب  –توثيق وحتقيق  -

  )عرض وتلخيص(الفصل األول 
تقدميه على سائر أدلة  -لفظه ومعناه ومقتضاه  -احلديث حسن 

   .........اعتراض ورده  - نتيجته  -دليل هذا التقدمي  -الشرع 

اهتمام الشارع  -اهتمام الشارع ا يف إمجال  - تعريفها : املصلحة
ما حكم رعاية اهللا ملصاحل  -هل أفعال اهللا معللة؟  -تفصيالً ا 

أدلة الكتاب على رعاية  - ما املصاحل اليت راعاها الشارع؟  - عباده؟
عود إىل  -أدلة من النظر  -أدلة اإلمجاع  -أدلة السنة  -املصلحة 

   .......................................تقدمي رعاية املصلحة 

أدلته من الكتاب، واالعتراض على كل دليل  –تعريفه : اإلمجاع
أدلة اإلمجاع  -اعتراضان عامان  -أدلته من السنة ومناقشتها  -

 -أربعة أوجه تعارض األدلة على حجية اإلمجاع  -من النظر 
   .......................................اإلمجاع يف العبادات 

اعتراضات على  -لنص واإلمجاع أدلة تقدمي املصلحة على ا
بني مذهبه فيها ومذهب اإلمام مالك يف  -مذهبه ورده عليها 

 - عندما يتعدد الدليل من الكتاب أو السنة  - املصلحة املرسلة 
ملاذا ال تقدم املصلحة يف  -عندما تتعارض املصاحل أو املفاسد 

   .....................................أحكام العبادات أيضا؟ 

  )مناقشة وتعقيب(الفصل الثاين 
هذا احلديث ومذهب  - القضايا الثالث اليت يقوم عليها مذهب الطويف 

هل ميكن أن تتضمن  - ملاذا يضعف الطويف ويوهن اإلمجاع؟ - الطويف 
أيهما  - هل الفرض الذي بين عليه مذهبه متحقق؟ - أدلة الشرع ضررا؟

العام : وأيهما خيصص اآلخر - هذا احلديث أم املصلحة؟: يعارض النص
   ....................................................أم اخلاص؟ 

  هل  -أدلة عموم املصلحة عنده  -هل املصلحة سبب أو مقصد؟
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رأي الطويف يف مكشوف العورتني الذي ال جيد إال  - وابن القيم 
اتساع  - الطويف يناقض نفسه  -ا يستر به إحدامها، وردنا عليه م

الشريعة اإلسالمية لرعاية املصاحل املتجددة وهل يعين قصور 
هل يف مثال التترس معارضة  -إضافات ال معارضات  -أدلتها؟

 -هل يف مذهب الطويف تقدمي نص على نص؟  -مصلحة لنص؟
ل يعقل أن تكون املصلحة وه -النصوص وهل يعقل أن تتعارض؟ 

هل يعين  -واحدة مع اختالف البيئات واألماكن واألزمنة؟ 
هل تتعني  -اختالف الرواية عن الرسول عدم قطعية السنة؟ 

هل تصلح القرعة  -النصوص للتوفيق بني املصاحل املتعارضة ؟ 
هل عورض النص باملصاحل يف القضايا اليت  -مصدرا للتشريع؟
ملاذا مل ميثِّل الطويف  -دليل عليها  تفرقة ال - ذكرها الطويف؟ 

هل قال منكرو املصلحة  - هل اإلمجاع غري ميسور؟ -ملذهبه؟
هل استطاع الطويف أن يرد على االعتراضات  - باإلمجاع حقيقة؟ 

رأينا يف رعاية  -القضايا الثالث وأين هي أخريا؟ -اليت أثارها؟ 
  .......عليه رأي الطويف يف فتوى حيىي الليثي وردنا  - املصلحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )تتبع ونتائج(الفصل الثالث (
بني الطويف وابن تيمية  - ملاذا مل يعرف رأي الطويف يف عصره؟

  ................هل عدل الطويف عن رأيه أخريا؟  - وابن القيم 

الطويف  - الطويف واملرداوي  - الطويف والفتوحي  - الطويف والكناين 
حممد زاهد : اآلراء حوله بعد نشر رأيه يف املصلحةتضارب  - والقامسي 
عبد الوهاب  - حممد أبو زهرة  - حممد مصطفى شليب  - الكوثري 
يف جمليت األزهر  - حممد يوسف موسى  - علي حسب اهللا  - خالف 

   ................................................ورسالة اإلسالم 

شاطيب يف املوافقات ال -كيف تطورت املصلحة بعد الطويف؟
 -الطاهر بن عاشور يف مقاصد الشريعة اإلسالمية  - واالعتصام 

عبد الوهاب خالف يف  -حممد مصطفى شليب يف تعليل األحكام 
 -حممد أبو زهرة يف كتبه عن األئمة األربعة  -االجتهاد بالرأي 

   .رأيي يف املصلحة  -علي حسب اهللا يف أصول التشريع اإلسالمي 

  الرسالةخامتة 
)213 - 222(  

  ] .......................املصلحة قبل الطويف[نتائج يف التمهيد 
  ................................نتائج يف حياة الطويف ومذهبه 
  ................................نتائج يف ثقافته وآثاره العلمية 

  ..............نتائج يف مصدر رأي الطويف، وعرضه، ومناقشته 
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  .............................نتائج يف تتبع رأي الطويف، ورأيه 
  مقترحات يقدمها الباحث، وهي بعض النتائج اليت انتهى البحث إليها 

  :ملحق الرسالة: ثانيا

  :بني يدي النص
مصدره يف كتبه وتوثيق  -كيف وثقت نسبة النص إىل الطويف؟ 

هل هناك خمطوطة ثالثة  -خمطوطتني منه  عثوري على -نسبته إليه 
نواحي نقص يف الرسالة اليت جردها القامسي من  -يف دمشق؟

حتقيق  -وصف إمجايل للمخطوطتني  -شرح الطويف لألربعني 
   ........................................كلمة شكر  -النص 

     مخس صور من املخطوطتني
  :احلديث الثاين والثالثون

  ...............................................حلديث سند ا
  ..............................................لفظ احلديث  

  ...............................................معىن احلديث 
  ................................................أدلة الشرع 
  ................................................أقوى األدلة 

  
 

  ما املصلحة؟
اهتمام الشارع ا  -اهتمام الشارع ا إمجاالً  - حدها  -لفظها 

  .....................................كوا مربهنة  -تفصيالً 

  :اإلمجاع
دليله من  - أدلته من السنة  -أدلته من الكتاب  -حده  - لفظه 
   .......................................معارضة أدلته  -النظر 

  ملاذا تقدم املصلحة على اإلمجاع؟
النصوص خمتلفة  -اإلمجاع حمل خالف  - املصلحة حمل وفاق 

قضايا عارضت فيها املصاحل  - اختالف األئمة  -متعارضة
   ..................................................النصوص 

    ....................................اعتراضات وردود عليها 
  ...................................بني الطويف واإلمام مالك 

   .............................................أدلة العبادات 

  ............................................أدلة املعامالت 

  ....................................تتعارض املصاحل عندما 

  .........................ملاذا مل تعترب املصلحة يف العبادات؟ 

  :املراجع والفهارس: ثالثًا

   ..................................................املراجع 
    ...........................................فهرس األعالم 

   .......................................فهرس املوضوعات 

* * *  
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9�:�  آ�d أ>�ى �
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  دار الفكر العريب: الناشر 
  )1953(الطبعة األوىل مبطبعة العلوم    :تفسـري سـورة األنفـال

  )1954(الطبعة الثانية مبطبعة االعتماد  
  

  )1954(الطبعة األوىل مبطبعة االعتماد ]: باالشتراك[ حماضرات إسالمية
  

  املكتبة املصرية بالفجالة: الناشر 
  ]باالشتراك[ اهلدى اإلسالمي

  )1954(الطبعة األوىل مبطبعة الرسالة  
  ]باالشتراك، وبتكليف من الوزارة: [ية للمدارس الثانويةاألحاديث النبو

  )1954(دار املعارف : الناشر
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